
 

Załącznik nr 4 

 

PROJEKT UMOWY 

                               Nr ……………… 

 

zawarta w dniu ………………………….. roku w Pacanowie między: 

Gmina Pacanów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

28-133 Pacanów ul. Rynek 15 

reprezentowanym  przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na przygotowaniu 

i dostarczeniu posiłków zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

stanowiącej integralną część umowy. 

2. Usługa w ramach niniejszej umowy będzie zrealizowania przez Wykonawcę w okresie od podpisania umowy, nie 

wcześniej niż od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Szkołom propozycję jadłospisu opracowanego zgodnie z opisem wartości 

żywieniowych na każde dwa tygodnie przed jego realizacją według jadłospisu podanego w siwz. Zleceniodawca ma 



prawo do zgłoszenia uwag do jadłospisu w terminie 3 dni od jego wpływu do Szkoły. Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić zgłoszone uwagi i przedstawić nowy jadłospis. Zleceniodawcy w terminie 2 dni od daty zgłoszenia uwag. 

 

§ 2 

1. Strony ustaliły: 

I. w Szkole Podstawowej w Ratajach zostanie wydane 6600 posiłków gorących (dziennie ok. 36) o 

kaloryczności nie mniejszej niż 700 kcal w postaci zupy i przynajmniej dwa razy w tygodniu drugie danie mięsne 

lub bezmięsne według jadłospisu sporządzanego w oparciu o wykaz posiłków przedstawiony w SIWZ   

 za kwotę łączną brutto ...........................................................zł,  

 (słownie:.............................................................................................................................................................),  

 cenę jednostkową brutto .................zł, (słownie:.....................................................................), 

 

II. w Szkole Podstawowej w Wójczy zostanie wydane 3100 posiłków gorących (dziennie ok. 17) o kaloryczności 

nie mniejszej niż 700 kcal w postaci zupy i przynajmniej dwa razy w tygodniu drugie danie mięsne lub 

bezmięsne według jadłospisu sporządzanego w oparciu o wykaz posiłków przedstawiony w załączniku do 

ogłoszenia za kwotę łączną  

za kwotę łączną brutto ............................................................................zł, 

(słownie:.......................................................................................................................................................................), 

  kwotę jednostkową ….............zł (słownie:.................................................................................). 

III. w Szkole Podstawowej w Oblekoniu zostanie wydane 2200 posiłków gorących (dziennie ok. 12) o kaloryczności 

nie mniejszej niż 700 kcal w postaci zupy i przynajmniej dwa razy w tygodniu drugie danie mięsne lub bezmięsne 

według jadłospisu sporządzanego w oparciu o wykaz posiłków przedstawiony w załączniku do ogłoszenia za kwotę 

łączną brutto…..........................................................................zł, 

 (słownie:..........................................................................................................................................)  

kwotę jednostkową brutto ..................zł, (słownie:....................................................................). 

Za wykonanie usługi Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po każdym zakończonym miesiącu 

świadczenia usługi na podstawie obliczenia wynagrodzenia ceny jednostkowej usługi wymienionej w ust.1, 

uwzględniając faktyczną ilość dostarczonych posiłków.  

2. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia nie może przekroczyć kwoty …………………. zł  

(słownie: ………………………………………………………………………….………….…………. zł 00/100). 



3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty transportu posiłków do miejsca wskazanego w przez 

Zamawiającego oraz koszty opakowań, w których posiłki będą transportowane i wydawane. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty na podstawie wystawionej faktury VAT przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 

5. Podstawą do regulowania faktury jest pisemne potwierdzenie wydania posiłków przez przedstawiciela szkoły. (opis 

faktury).  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za zrealizowana usługę. 

 

§ 3 

1. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

2)    Wykonawca nie rozpoczął usługi przygotowywania i dowożenia posiłków przez jeden dzień od daty 

obowiązywania umowy, 

3)    Wykonawca przerwie świadczenie usługi przygotowywania i dowożenia posiłków bez uzgodnienia przez dwa 

kolejne dni, 

4)    W razie powtarzających się przypadków nienależytego wykonania umowy. Przez powtarzające się przypadki 

nienależytego wykonania umowy należy rozumieć trzykrotną, uzasadnioną reklamację Zleceniodawcy. 

 

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt.1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 

powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma prawo do 

wynagrodzenia za usługę wykonaną zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy Zleceniodawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, co najmniej za trzy miesiące 

nieuzgodnione z wykonawcą.  

 

§ 4 

1. W przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawca może 

naliczyć karę umowną w następujących wysokościach: 

1) za opóźnienie w świadczeniu usługi - 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy za każdy 

dzień opóźnienia,  

2) za świadczenie usługi o obniżonej jakości od ustalonej w jadłospisie – 500 zł za każdy przypadek, 



3) za rozwiązanie Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.2 umowy.   

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zleceniodawca będzie informował Wykonawcę 

pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

                                                                                     § 6 

1. W sprawach nieuregulowanych tą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. Zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią załączniki. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwemu dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

      § 7 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA       ZLECENIODAWCA 

  




