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załącznik nr 6 do SIWZ 

projekt umowy 

Umowa nr 7/ZP/2012 
Zawarta w dniu …………. roku pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, działającym na podstawie ustawy o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41 z 2002 r., poz. 361 z zm.), zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. Wojciecha Gajewskiego – dyrektora 

2. Izabelę Dąbrowską – główną księgową – dokonuje kontrasygnaty 

 

posiadającym;  NIP: 113-19-32-733        REGON: 002164473 

 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

…………………………………………………………………………………. 
z siedzibą  …………………………………………………………….. 
 

w podmiotem wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:  

……………………………………………… 
 

posiadającym: NIP: ………………..                 REGON: 

………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

 

zwanej dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

W wyniku prowadzonego postępowania zakończonego w dniu …………. o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Przygotowanie i wydanie na terenie Dzielnicy Pragi Północ gorących posiłków dla 

podopiecznych OPS w okresie od 01.01.2013 roku do 30.04.2013, nr sprawy: 

OPS/ZP/7/2012. została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

 

§1 
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1. Zamawiający zleca zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz 

Zamawiającego polegających na przygotowywaniu, porcjowaniu i wydawanie gorących 

posiłków z produktów własnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w stołówkach Wykonawcy, które znajdują się na 

terenie dzielnicy Praga Północ. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i warunki, w tym wyposażone lokale 

(pomieszczenia), niezbędne do świadczenia usług zbiorowego żywienia, polegających na 

przygotowywaniu, porcjowaniu, wydawaniu i dostarczaniu gorących posiłków. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 

dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań 

sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowywaniu i transporcie 

żywności, warunków sanitarno-epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym 

działalność w zakresie zbiorowego żywienia, przepisów dotyczących obowiązujących 

norm żywienia oraz do zestawiania racji pokarmowej zgodnie z normami żywienia – 

wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia oraz Sanepidu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przepisów, o których mowa w 

ust. 3 w tym ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i 

żywienia ( Dz. U. Nr 63, poz. 634 ze zm. ) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przygotowywania gorących posiłków tj. 7 

dni w tygodniu, dla osób korzystających z żywienia w stołówkach Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się również do przygotowywania 5 % posiłków dietetycznych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego przygotowywania gorących posiłków 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

8.  W ciągu tygodnia 4 posiłki winny być posiłkami mięsnymi.  

8. Wartość kaloryczna posiłku powinna być zgodna z normami żywieniowymi i uwzględniać 

rację pokarmową zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik  do 

niniejszej umowy. 
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Obowiązki stron 

§2 

 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Wydawanie posiłków odbywa się za pobraniem kart/bonów oraz po odebraniu 

własnoręcznego podpisu na liście osoby uprawnionej do uzyskania posiłku lub osoby 

przez nią umocowanej na piśmie do odbioru posiłku, 

b) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w godzinach 10.00 – 17.00 przez 

siedem dni w tygodniu, 

c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług w terminach i 

godzinach zleconych przez Zamawiającego.  

d) O wszystkich zmianach dotyczących terminów i godzin realizacji  umowy strony 

obowiązane są informować się na wzajem w możliwie najszybszym terminie wraz z 

uzasadnieniem.  

e) Na dokonanie zmiany terminów i godzin, poza zaistnieniem szczególnych 

okoliczności, wymagana jest zgoda Zamawiającego, 

f) Wykonawca zobowiązuje się do starannego świadczenia usług, 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, 

b) Zamawiający wyznaczy pracownika do nadzoru nad realizacją u mowy i upoważnieni 

go do zatwierdzenia wykonania umowy. 

Terminy 

§3 

 

Wykonawca będzie wykonywał określone w § 1 ust. 1 usługi w okresie od 16 kwietnia 2012 

roku do 31 grudnia 2012 roku. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§4 

 

1. Strony ustalają, że: 

a) cena za jeden posiłek wynosi złotych brutto ….. zł. (słownie: ……….. złotych), a 

przy podniesieniu stawek podatku VAT … zł; 
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b) całkowita wartość zamówienia w okresie realizacji zamówienia tj. od 01-01-2013 do 

30-04-2013 nie przekroczy kwoty brutto …………. zł. (słownie: 

……………………. złotych) przy stawce podatku VAT wynoszącej w okresie 

obowiązywania umowy … %, a kwoty brutto …. zł przy stawce podatku VAT 

wynoszącej w okresie obowiązywania umowy … %.  

2. Wykonawca oświadcza i akceptuje, iż maksymalna wartość przedmiotu umowy brutto 

nie może ulec zmianie w przypadku podwyższenia przez ustawodawcę stawek podatku 

VAT lub innych zobowiązań publicznoprawnych wynikających z ustawy, co pozostanie 

bez wpływu na realizacje umowy przez każdą ze stron, przy proporcjonalnym 

uwzględnieniu zmiany cen netto.  

Płatności 

§5 

 

1. Cena określona w § 4  jest stała przez czas trwania umowy. 

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po 

zakończeniu każdego miesiąca, po wcześniejszym potwierdzeniu przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego wykonania świadczeń objętych umową na podstawie 

rozliczonych kart/bonów i listy z podpisami osób uprawnionych.  

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego stanowi iloczyn ceny za jeden posiłek określonej 

w §4 ust 1 i ilości przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę posiłków w okresie 

jednego miesiąca kalendarzowego. Ostateczne rozliczenie danego miesiąca może być 

korygowane w następnych miesiącach. 

4. Wypłata należnego wynagrodzenia za poszczególne miesiące następuje na podstawie 

faktur wystawianych przez Wykonawcę po wcześniejszym potwierdzeniu przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego wykonania świadczeń objętych umową, na 

podstawie rozliczonych kart/bonów oraz listy z podpisami osób uprawnionych. 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, na okres 5 dni, 

karty i listę wskazujące ilość wydanych posiłków w miesiącu, którego dotyczy faktura. 

5. Faktura będzie płatna przelewem na konto wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia zatwierdzonej zgodnie z ust.2 faktury zamawiającemu. 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego pokrywania należności Wykonawcy za 

świadczenie usług. 
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Nadzór wykonania przedmiotu zamówienia. 

§6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kontroli jakości świadczonych usług w 

miejscu ich wykonywania, tj., nie rzadziej niż jeden raz na  miesiąc i przestawiania 

niezwłocznie zamawiającemu, do jego siedziby,  informacji z tych kontroli. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli jakości świadczonych 

przez Wykonawcę usług oraz ich oceny i zgodności z warunkami umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podejmowania działań w przypadku 

spraw interwencyjnych, zgłaszanych przez dyrekcję bądź koordynatora OPS oraz do 

złożenia u zamawiającego w ciągu dwóch dni pisemnej notatki o podjętych działaniach. 

 

 

 

 

Kary umowne, odstąpienie od umowy. 

§7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za każdy dzień nie świadczenia usług zgodnie z umową, w szczególności za 

opóźnienie w wydawaniu posiłków, nieprzygotowanie odpowiedniej ilości 

posiłków, wydawanie posiłków na koszt Zamawiającego osobom nie posiadającym 

uprawnień, brak kontroli nad wydawaniem posiłków, naruszenie ustaleń 

jakościowych, rodzajowych  lub ilościowych zamawianych posiłków lub ich porcji, 

naruszenia terminów i godzin ustalonych w zakresie dostarczania, porcjowania i 

wydawania posiłków, stwierdzenia uchybień w zakresie warunków 

przygotowywania, porcjowania posiłków przez Zamawiającego i Sanepid oraz w 

przypadku innych naruszeń  w wysokości 1% wartości zamówienia wskazanej w § 4 

pkt b niniejszej umowy; 

- za bezzasadne odstąpienie od realizacji umowy w okresie, na jaki została zawarta 

w wysokości 50 %  wartości zamówienia wskazanej w § 4 pkt b niniejszej umowy; 

2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury. 

3 W przypadku rażącego naruszenia interesów klienta Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w szczególności: 

a) naruszenia terminów i godzin ustalonych w zakresie dostarczania, porcjowania i 

wydawania posiłków; 
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b) stwierdzenia uchybień w zakresie warunków przygotowywania, porcjowania 

posiłków przez Zamawiającego i Sanepid; 

c) stwierdzenia naruszenia norm żywieniowych w przygotowywanych posiłkach; 

d) naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

 

 

Koordynatorzy w przedmiocie umowy. 

§8 

 

1. Strony ustalają następujących koordynatorów: 

a) Ze strony Zamawiającego: 

- Zamawiający powiadomi oddzielnym pismem o wyznaczeniu koordynatora 

b) Ze strony Wykonawcy: 

  ……………………….. 

2. O zmianie koordynatorów strony każdorazowo poinformują odrębnym pismem. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§9 

 

1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie w drodze 

dwustronnego porozumienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej  pod 

rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 

6. Umowę niniejszą, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 

1. …………………………..    1. ………………………… 

 

 

 

 

2. .........................................    2. ........................................ 


