
Załącznik nr 5 – projekt umowy 

 

 

Nr sprawy ZSJG.34.2.2012 

 

 

 

 PROJEKT UMOWY Nr ..../2012 

 

zawarta w dniu ........................................... 2012 roku pomiędzy: 

Zespołem Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  

reprezentowanym przez 

Dyrektora Zespołu Szkół mgr. Barbarę Klimaszewską zwaną dalej „Zamawiającym",  

a ................................................................................................................................................. 

zwanym dalej „Dostawcą"  

reprezentowanym przez:  

....................................................................................................... 

 

§1 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca realizując przedmiot zamówienia publicznego z 

dnia ………….. w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuje się do świadczenia usług 

na rzecz Zamawiającego polegających na przygotowaniu i dostawie własnym transportem w 

termoizolacyjnych pojemnikach obiadów dwudaniowych wraz z napojem dla uczniów 

Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, z zachowaniem warunków 

określonych w SIWZ oraz niniejszej umowy. 

§2 

1. Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje na siebie obowiązek: 

a) wyprodukowania, transportu i dostawy zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia 

Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie obiadów składających się z trzech dań: 

PORCJA NORMALNA 

 - zupy 300 ml; 

 - drugiego dania 320 g, w tym: 

  - ziemniaki (kasza, ryż lub makaron zamiennie) – 150 g, 

  - mięso, ryba – 70 g, 

  - surówka lub jarzyny gotowane – 100 g 

  - naleśniki, pierogi -150 g. 

 - kompot - 150 ml z produktów świeżych i wartościowych. 

PORCJA MAŁA (o łagodnym smaku) 

 - zupy 130 ml; 

 - drugiego dania 175 g, w tym: 

  - ziemniaki (kasza, ryż lub makaron zamiennie) – 75 g, 

  - mięso, ryba – 50 g, 

  - surówka lub jarzyny gotowane – 50 g 

  - naleśniki, pierogi - 75 g. 

 - kompot - 100 ml z produktów świeżych i wartościowych. 

b) dostarczania obiadów w ściśle określonych godzinach uzgodnionych z dyrektorem Zespołu 

Szkół im ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym – około 200 - 250 obiadów dziennie 

z tego 115 - 165 porcji normalnych i 85 porcji małych; 

c)   każdorazowo zapewnienia dowozu przedmiotu zamówienia zgodnie z normami HACCP. 

d)   obiady muszą być zgodne z jadłospisem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 



e) zapewnienia termosów do przewozu posiłków gwarantujących utrzymanie odpowiedniej 

temperatury i jakości przewożonych potraw; 

f)   dostarczenia posiłków w naczyniach jednorazowych 

g)   zabierania jednorazowych naczyń i pozostałości posiłków w dniu świadczenia 

      usługi; 

h) przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

2.Podane ilości posiłków stanowią szacunkową ilość przewidzianą do dostarczenia  

w terminie realizacji umowy. Zamawiający informuje, iż w rzeczywistości w zależności 

od potrzeb ilości te mogą być mniejsze. W takim przypadku Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

3.Informacja o ilości posiłków w danym dniu będzie przekazywana wykonawcy w formie 

telefonicznej przez zamawiającego (intendenta szkoły) najpóźniej do godziny 15.00  

w dniu poprzedzającym świadczenia usługi. 

4. Posiłki muszą być sporządzone i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej  

i sanitarnej dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów 

spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Wyklucza się mięso i przetwory 

z puszek konserwowych.  

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczać obiady do Zespołu Szkół przez pięć dni w  tygodniu 

od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej).  

6. W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły Zamawiający poinformuje Wykonawcę  

o zmianie godziny dostawy obiadu. 

 

§3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania obiadów w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. W razie stwierdzenia w dostarczonym obiedzie produktów nie nadających się do  

spożycia Zamawiający złoży stosowaną reklamację u Wykonawcy, który udzieli na nią 

odpowiedzi w ciągu 2 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja  

będzie uznana w całości z żądaniem Zamawiającego. 

3. Za obiady zgłoszone do reklamacji Zamawiający wstrzymuje zapłatę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem  

     natychmiastowym w przypadku niewłaściwego wywiązywania się z umowy pod  

     względem ilościowo-jakościowym. 

 

§4 

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

cena za jeden obiad wynosi:................ zł (słownie: ................ złotych 0/100). 

2. Koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu (tzw. wsad do kotła) 

wynosi …….zł (słownie: …………….). 

3. Koszt sporządzenia posiłku nie może przekroczyć 37% kwoty ogólnej. 

4. Wykonawca za wykonanie usług wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie na 

podstawie faktur miesięcznych w rozbiciu na koszty wykonania posiłku, koszty tzw. 

„wsadu do kotła” oraz koszt całkowity w przypadku żywienia personelu 

wystawionych zgodnie z ilością zamówionych posiłków. 

5. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto 

w wysokości ………………………………zł  

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

 

§5 



1. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na 

podstawie faktury, której miesięczna wartość wynosić będzie iloczyn ceny ofertowej 

pomnożonej przez faktyczną ilość posiłków potwierdzonych przez uprawnionego 

pracownika szkoły. 

2. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do 

ostatniego dnia danego miesiąca. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 

4. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na konto 

Wykonawcy:..................................................................................................................... 

 

 

§6 

1. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za realizowany przedmiot zamówienia 

wynikający ze złożonej oferty przez okres realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zapewnia transport posiłków do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt. 

3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie worków i odbiór zużytych naczyń 

jednorazowych. 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 

o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem. 

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń władz 

sanitarnych uniemożliwiających ciągłość dostaw Wykonawca może zlecić wykonanie 

umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§8 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  

1. Jakość i estetykę serwowanych posiłków. 

2. Zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i 

wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed 

Państwowym Inspektorem Sanitarnym. 

3. Przekazanie Zamawiającemu kopii protokołu kontroli sanitarnej  przerowadzonej 

przez uprawniony organ kontrolny. 

 

§9 

1. Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł w przypadku niedostarczenia 

posiłków w danym dniu. 

2. Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każde 10 minut spóźnienia  

w dostawie posiłków po godzinie uzgodnionej z dyrektorami placówek. 

3. Zamawiający dopuszcza modyfikacje jadłospisu pod warunkiem, że  

w dwudziestodniowym okresie Dostawca dostarczy wszystkie zestawy posiłków 

zapisane w jadłospisie. Inne modyfikacje są niedopuszczalne i spowodują, że 

Zamawiający będzie opłacał tylko 50% wartości dostarczonych posiłków. 

 

§10 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 



§11 

      Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 03.09.2012r. do dnia 30.11.2012r. 

 

 

§12 

Do spraw nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego 

i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§13 

 Umowa zostaje sporządzona w 3 egzemplarzach. – dwóch dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

Do bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy wyznacza się następujące osoby: 

1. Ze strony Zamawiającego …………………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy ………………………………………… 
 

 

 ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA 

Akceptuję: 

 

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

                                                                                                    (podpis Wykonawcy) 

 


