
   
  

UMOWA nr …/2009 
 o wykonanie usług w zakresie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i 

gimnazjum  w Gminie  Sobótka 
 

W dniu ………………….. r.  zostaje zawarta umowa pomiędzy:   

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka, w którego  
    imieniu działa Dyrektor Alina Polak  jako „Zamawiający”, a 
2. ....................................................................................zwanym„Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez  ...................................................,   
 

 
§ 1.   

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji  usługi w roku 
szkolnym 2009/2010 polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych 
gorących posiłków, łącznie dla około 150 dzieci  rozlokowanych na terenie miasta 
i gminy Sobótka w następujących placówkach: 
− szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce ul. Świdnicka 20 
− Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce ul. M.C.Skłodowskiej 19 
− Szkoła Podstawowa w Mirosławicach ul. Wrocławska 12 
− Szkoła Podstawowa W Rogowie Sobóckim ul. Szkolna 7 
− Szkoła Podstawowa w Rękowie ul. Nasławicka 21 
− Szkoła Podstawowa w Świątnikach ul. Parkowa 6 
− Gimnazjum Gminne w Sobótce ul. Świdnicka 20a 

 
2. Posiłki dostarczane będą dla dzieci  w dni nauki szkolnej do godziny 11,00 

 
3. Zapotrzebowanie ilości posiłków przygotowywanych i dostarczanych może 

ulegać wahaniom.  
 

4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i 
oferta Wykonawcy. 

 
5. Wymagania dotyczące dożywiania muszą odpowiadać normom odżywczym 

obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być 
przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z 
pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających 
aktualne terminy ważności., wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej 
(zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 
2006r. tj. Dz. U. z 2006r., nr 171, poz. 1225 z póź. zm.). Posiłki będą 
dostarczane na przemian: np. zupa z wkładką,  zupa + pieczywo, drugie danie 
+ ew. surówka. Drugie danie mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, 
kopytka, makaron z sosem, krokiety, łazanki. Wykonawca przygotowywać 
będzie posiłki o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 500 kcal z przewagą             
- węglowodanów -75 g 

           - tłuszczu -18 g 
           - białka – 17 g 
           - witamin z grupy C,B1 i B2 – 17,5 g 
           - żelaza – 3,13 g 
           - wapnia – 0,15 g 
 



   
6. Posiłki będą serwowane w naczyniach jednorazowych ze sztućcami 

jednorazowymi. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia naczyń i 
sztućców jednorazowych do serwowania posiłków. 

 
7. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo do  kontroli jakości przygotowywanych 

posiłków i ich kaloryczności.  W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia 
parametrów określonych w zamówieniu zamawiający kosztami badania 
obciąży Wykonawcę.  

 
§ 2.  

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne określone 

przepisami uprawnienia i wystarczającą ilość środków, aby zapewnić ciągłość 
dostaw. 

2. Zamawiający częściowo zapewni Wykonawcy termosy odpowiedniej wielkości. 
 

§ 3. 
 

   
1. Cena zamówienia brutto za jeden posiłek  wynosi ………………zł 

           Słownie:…………………………………………………………….. 
      2.   Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w cyklach miesięcznych po przekazaniu 

rozliczenia. Wartość obliczana będzie wg ilości dostarczonych posiłków 
(zgodnych  z zapotrzebowaniem)  zamawiającego  x cena brutto za 1 posiłek. 

      3.  W cenę w/w posiłków wliczone są koszty naczyń jednorazowych i transportu. 
      4.  Termin płatności faktur -do 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

5. Płatnikiem faktur jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce, 55-050      
Sobótka ul. Strzelców 2/1.,  NIP – 896-10-35-239 

 6.  Przewiduje się waloryzację stawki żywieniowej  na podstawie współczynnika 
wzrostu cen towarów i usług podawanego przez prezesa GUS. 

  7. Całkowita wartość umowy to .......... zł z czego  w roku 2009 będzie  
wydatkowane – …... zł , a  w roku 2010 - ….......zł 

 
                      

§ 4. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi zapłaty  w przypadku stwierdzenia nie 
przestrzegania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 
 

 
§ 5. 

 
Zamawiający będzie pokrywał koszt usług przelewem na rachunek Wykonawcy Nr 
 

 
§ 6.  

 
Umowę zawiera się na okres od dnia …...09.2009 do dnia 31.12.2009 roku. 
 
 

§ 7. 
 

Termin zawarcia umowy umowy, określony w § 6 będzie przedłużony „aneksem  do 
umowy”  po zatwierdzeniu budżetu na kolejny rok.  
 

 



   

 

§ 8. 
 

Zamawiający ma prawo do zmiany lub rozwiązania umowy w przypadku : 
  1. braku środków finansowych w budżecie na realizację tego zadania, 
  2. w razie  zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
     umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w 
     chwili  zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
     od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w myśl art. 145 ust. 1 ustawy z 
     dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 
 3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
   zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – pzp. 

 
§ 9. 

 
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawartego w SIWZ. 
 

§ 11. 
 
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia 
Strony poddadzą się orzecznictwu sądu  właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12. 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy zawarte w: 
1. ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 

16, późn. zm), 
2. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 

2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)   
 
 

§13.  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron 
umowy. 
 
 
 
 
 
               Wykonawca :                 Zamawiający: 


