
  Załącznik nr 2 do zapytania  ofertowego 
 

Projekt umowy

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  NA USŁUGI SPOŁECZNE

Nazwa zadania:  „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych obiadów dla uczniów
szkół  podstawowych  oraz  osób dorosłych  objętych  wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej  w
Lądku-Zdroju”

Zamawiający: Gmina Lądek-Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju

U M O W A

zawarta w dniu .………………..       w Lądku-Zdroju, pomiędzy:
Gminą  Lądek-Zdrój,  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Lądku-Zdroju  z  siedzibą  w  Lądku-Zdroju,
ul.L.Zamenhofa 2
reprezentowaną przez:
Grażynę Mańczak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
przy kontrasygnacie    Joanny Nowak-Liro księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………….. reprezentowanym przez ……………………………………….
działającą(ym) na podstawie
 -organ uprawniony do reprezentacji  podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (dział
2 ,rubryka 1 ).
REGON …………………………..,   NIP ………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami.

W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu  ofertowym na usługi społeczne  na
wykonanie  zdania  pn.:  „Przygotowanie,  dostarczanie  i  wydawanie  dwudaniowych  obiadów  dla
uczniów  szkół  podstawowych  i  oraz  osób  dorosłych  objętych  wsparciem  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Lądku-Zdroju” (CPV: 55523100-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9
– usługi dostarczania posiłków do szkół, 55322000-3 – usługi gotowania posiłków, 55322000-9 –
usługi podawania posiłków, 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków, 55400000-4 – usługi
podawania napojów) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy i miejsce wykonania świadczenia
§ 1.

1.  Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  na  podstawie  niniejszej  umowy  zobowiązuje  się  do
przygotowania, dostarczania i wydawania gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych oraz
osób  dorosłych  objętych  wsparciem  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lądku-Zdroju  w  Szkole
Podstawowej  nr  1  im.  Janusza  Korczaka  w  Lądku-Zdroju,  Szkoła  Podstawowa  im.  Wincentego
Witosa w Trzebieszowicach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków składających się z



dwudaniowego obiadu.
3. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się
winien z zupy i drugiego dania. Gorący posiłek stanowi zupa na wywarze (w ilości min. 400 ml ),
pieczywo,  plus drugie danie z surówką. Minimalna wartość kaloryczna obiadu nie może być niższa
900 kcal. Obiad powinien być urozmaicony i zawierać: mięso, warzywa, owoce, ryby, ziemniaki lub
zamiennik ryż, kaszę, kluski oraz napój (200ml).  Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego
tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. 
4.   Szczegółowe  wymagania  dotyczące  dostarczanych  posiłków  zawiera  zapytanie  ofertowe  na
usługi społeczne  będące załącznikiem do niniejszej umowy.
5.  Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  przy  pomocy  podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………………. .

Cena
§ 2.

1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie, za wykonanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół
oraz  osób dorosłych objętych  wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lądku-Zdroju  w cenie
zawartej w formularzu ofertowym na którą składa się cena dwudaniowego obiadu dla jednej osoby
za jeden dzień.

Brutto   ……………………. zł  (słownie: ……………………... PLN  ).

w tym netto ……………….  zł (słownie: ……………………..PLN)
oraz VAT (8 %) w kwocie…………….... zł (słownie:…………………………....  ) 

(Cenę należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

2. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena za jeden dwudaniowy obiad dla jednej osoby za 1 dzień powinna obejmować wszystkie koszty
wykonania  przedmiotu  zamówienia,  powinna  także  obejmować  koszty  nie  ujęte  w  warunkach
stawianych  przez  Zamawiającego,  a  których  wykonanie  niezbędne  jest  dla  prawidłowego
wykonania  przedmiotu  umowy,  jak  podatek  VAT,  inflację  w  okresie  realizacji  przedmiotu
zamówienia,  koszty  wszystkich  robót  przygotowawczych,  odszkodowań  za  wyrządzone  szkody,
koszty  badań  lekarskich,  zaświadczeń,  szkoleń  pracowników oraz  wszelkie  koszty  konieczne  do
poniesienia celem terminowej i  prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia oraz tzw. „koszty
ryzyka”. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia również wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
włącznie z podatkiem VAT.

3. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i wszystkie płatności będą dokonywana w walucie polskiej.

4. Cena za jeden posiłek gorący podana w § 2 ust. 1 pomimo zwiększenia lub zmniejszenia ilości
dostarczanych gorących posiłków nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

5. O faktycznej liczbie zamawianych posiłków w danym miesiącu, Zamawiający będzie informował
Wykonawcę na co najmniej 2 dni przed ich wydaniem.

6.  Faktyczna  liczba  zamawianych  posiłków  uzależniona  jest  od  ilości  osób  uprawnionych  do
korzystania z tej formy pomocy oraz posiadanych środków finansowych.



7. Miejsce do konsumpcji udostępnione jest przez Dyrektora placówki na zasadzie nieodpłatnego
użyczenia. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzanie kontroli dostarczanych gorących posiłków
w miejscu ich wydawania. 

8. W przypadku wyrażenia chęci wynajęcia kuchni przez Wykonawcę istnieje możliwość zawarcia
odrębnej umowy na wynajem pomieszczeń kuchennych.

Termin i sposób realizacji umowy
§ 3.

1. Termin wykonania umowy ustala się:
a) rozpoczęcia realizacji usługi – od dnia 7 września 2020 roku,
b) zakończenia realizacji usługi – do dnia 31 sierpnia 2022 roku

2. Ilość gorących posiłków dziennie w poszczególnych szkołach  na terenie Gminy Lądek Zdrój
uzależniona będzie od ilości zakwalifikowanych przez OPS osób korzystających z dożywiania.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  zmianę  ilości  przedmiotu  zamówienia  w  poszczególnych
miesiącach bez zmiany ceny określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  u  Wykonawcy  możliwość  wykupienia  posiłków  przez  innych
uczniów,  nie  objętych  dożywianiem,  osób  skierowanych  do  realizacji  programu  ”Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania” w cenie określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

5. Wydawanie gorących posiłków następować będzie każdego dnia  od godz. 11 .00 do godz.
13.30,  za  wyjątkiem  świąt,  oraz  dni,  o  których  wcześniej  poinformują  dyrektorzy
poszczególnych jednostek.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wydawania  gorącego  posiłku  na  własnych  naczyniach,
usunięcia  odpadów  pokonsumpcyjnych  po  zakończeniu  konsumpcji  oraz  pozostawienia
miejsca spożywania posiłków w czystości.

7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jadłospis tzw. „dekadówkę”.

Warunki zapłaty
§ 4.

1. Uzgodnione  przez  Strony  wynagrodzenie,  będzie  płatne  na  podstawie  wystawionych  przez
Wykonawcę  faktur,  w  terminie  14  dni  od  daty  ich  otrzymania  przez  Zamawiającego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………..

2. Wykonawca jest  zobowiązany  wystawić  fakturę  raz  w miesiącu,  w ostatnim dniu  miesiąca,
którego dotyczy usługa.

3. Do faktury musi być załączone zestawienie dotyczące ilości dostarczonych gorących posiłków
do poszczególnych szkół podstawowych.  

Kary umowne i możliwość odstąpienia od umowy
§ 5.

1.  W razie  niewykonania  lub  uzasadnionego  nienależytego wykonania  umowy  potwierdzonego
protokołem kontroli Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości maksymalnie
do  3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10%  od wartości
niezrealizowanej umowy.
3.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  100,00  zł  z  tytułu
niedostarczenia  Zamawiającemu  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę
kserokopii umowy z podwykonawcą oraz zmian do niej w ciągu 7 dni od jej podpisania.



4.  W  przypadku  dostarczenia  gorących  posiłków  złej  jakości  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
ponownego  dostarczenia  tego  samego  dnia  na  swój  koszt  gorącego  posiłku  odpowiadającego
określonym  standardom  /świeżość,  wartość  kaloryczna,  waga/.  Zła  jakość  zgłoszona  przez
uczestników, powinna być zgłoszona do Wykonawcy i przez niego sprawdzona.
5. W razie niewykonania obowiązku wynikającego z § 5 ust.4 Wykonawca zapłaci  każdorazowo
Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł za każde uzasadnione zgłoszenia.
6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
7. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach:
a) zmiana wysokości ceny posiłku brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie re-

alizacji przedmiotu zamówienia,
b) zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu zwiększenia lub zmniejszenia liczby dni,
c) zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 usta-

wy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) .) o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę,

d) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
8.Warunkiem  zmiany  postanowień  umowy  jest  zgoda  obu  stron  wyrażona  na  piśmie  pod
warunkiem  nieważności  w  formie  aneksu  do  umowy.  W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Ustalenia końcowe
§ 6.

1. W przypadku dwukrotnego zgłoszenia w jednym dniu o złej jakości Zamawiający przeprowadzi
kontrolę dostarczanych posiłków w miejscu ich wydawania.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia sądem będzie sąd
właściwy miejscowo dla zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
6. Zamawiający będzie otrzymywał od Wykonawcy licząc od dnia podpisania umowy co 6 miesięcy
cykliczny raport o stanie zatrudnienia niepełnosprawnych. Termin dostarczenia raportu – 14 dni po
upływie cyklu 6 miesięcy. 
7. Zapytanie  ofertowe na usługi społeczne  jest integralną częścią niniejszej umowy.
8.Strony  ustalają  możliwość  rozwiązania  umowy  za  miesięcznym  terminem  wypowiedzenia  z
powodu ważnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
   

               …………………………….                                                                          ………….……………………..
                    Zamawiający                                                                                          Wykonawca


