
 WZÓR                     Załącznik nr 6  
do ogłoszenia o zamówieniu  

 
 
 

UMOWA Nr …. 
w sprawie zamówienia publicznego 

 
zawarta w dniu …. grudnia 2018 roku pomiędzy: 
Gminą Kępno z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-194-53-05,                   
REGON: 250854731, reprezentowaną przez Marię Żurecką – Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z siedzibą przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno, 
działającą na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno WOiSO: 0113/17/2003 z 
dnia 30 września 2003 r. – zwaną dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
….............................................................................................................................................................................. 
z siedzibą przy ul. …........................................................................................................................., 
NIP: …..............................................., REGON: ….........................................., reprezentowanym(-ą)  
przez właściciela – …................................, zwanym(-ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, po przeprowadzeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, w oparciu o przepisy określone w art. 
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.), zwaną dalej „Pzp” o następującej treści: 
 

§ 2 
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania                          
zamówienie obejmujące przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków wraz z deserem                  
na potrzeby Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie, działającego przy Miejsko-Gminnym          
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że przedmiotem umowy jest usługa obejmująca przygotowywanie gorących 

posiłków wraz z deserem, przystosowanych do klientów Całodziennego Klubu Seniora                
w Kępnie, mieszkańców Miasta i Gminy Kępno oraz ich dostarczanie do siedziby klubu. 

2. Przez gorące posiłki wraz z deserem, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć posiłki typu 
obiadowego, występujące w trzech wariantach: 

1) pełny zestaw obiadowy (zupa, drugie danie, napój + deser), 

2) częściowy zestaw obiadowy (drugie danie, napój + deser), 
3) posiłek jednodaniowy (zupa + deser), 

  zawierające co najmniej następującą gramaturę: 
a) Pierwsze danie: 

(a)  0,5 litra zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym 
b) Drugie danie: 

(a)  120 gramów mięsa, ryby (waga po przetworzeniu) lub jaja 



(b)  200 gramów ziemniaków, gotowanej kaszy, ryżu lub makaronu 

(c)  150 gramów surówki, jarzyn lub warzyw gotowanych 
(d)  270 gramów naleśników lub placków ziemniaczanych 

c) Napój: 
(a)  250 mililitrów kompotu, soku lub napoju 

d) Deser, naprzemiennie: 
(a)  150 gramów owoców 

(b)  150 gramów jogurtu owocowego  
(c)  100 gramów bułki słodkiej  

(d)  100 gramów ciasta 
(e)  inne według uznania wykonawcy  

3. Posiłki przygotowywane będą przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,                   
z wyłączeniem dni świątecznych. Zamawiający wymaga, aby trzy razy w tygodniu drugie 
dania były z mięsem, jeden raz w tygodniu z rybą oraz raz w tygodniu inne niż wyżej 
wymienione, np. naleśniki, placki ziemniaczane, jaja, pierogi, itp. Dany rodzaj posiłku nie 
może się powtarzać w ciągu 10 dni.  

4. Posiłki przygotowywane będą od obróbki wstępnej do dań gotowych w dniu ich wydania, 
według zasad racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów. 
Kaloryczność posiłków będzie zgodna z normami ustalonymi przez Instytut Żywienia                   
i Żywności dla osób dorosłych.  

5. W ramach wykonywanego zamówienia, wykonawca zapewnia również dystrybucję 
przygotowanych posiłków w stanie gotowym do spożycia, własnym środkiem transportu 
spełniającym warunki sanitarne, w specjalistycznych termosach lub pojemnikach 
termoizolacyjnych do transportu żywności (pojemnikach zbiorczych), gwarantujących 
zachowanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych posiłków.  

6. Transport posiłków odbywać się będzie do siedziby Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie 
znajdującej się przy Al. Marcinkowskiego 13a, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku                
do piątku, oprócz dni świątecznych od godz. 1200  do godz. 1215. 

7. Temperatura posiłków w momencie wydawania powinna wynosić dla dań serwowanych            
na gorąco – zupa, drugie danie, napoje gorące 60oC (+/- 2 oC), dla dań serwowanych                    
na zimno – potraw wymagających warunków chłodniczych 8 oC (+/- 2 oC). Wykonawca 
przedstawi na każde żądanie zamawiającego udokumentowany pisemnie monitoring 
temperatur posiłków. 

8. Przygotowywanie oraz transport posiłków odbywać się będzie zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz w oparciu o obligatoryjny system 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składa się:  

1) GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna, 

2) GHP – Dobra Praktyka Higieniczna,  
3) HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości oraz wagi wydawanych posiłków. 
 
 



§ 4 
1. Całkowita szacunkowa wielkość zamówienia, tj. liczba gorących posiłków w okresie 

obowiązywania umowy wynosi:   
1) 14.634 pełnych zestawów obiadowych, 

2) 517 częściowych zestawów obiadowych, 

3) 503 posiłków jednodaniowych, 
 dla przewidywanej liczby 60 klientów Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie. 

2. W przypadku spadku zapotrzebowania na posiłki w ilości, o której mowa w ust. 1, 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia pełnej liczby posiłków. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania liczby posiłków w wymiarze 
odpowiadającym rzeczywistym dziennym potrzebom klientów klubu seniora,                              
tj. w zależności od frekwencji w różnej ilości miesięcznie.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do informowania przedstawiciela Wykonawcy przy 
każdorazowym odbiorze posiłków o ilości zestawów obiadowych zamawianych na kolejny 
dzień. 

5. Rozliczenie za przygotowane i dostarczone gorące posiłki wraz z deserem będzie 
dokonywane na podstawie liczby rzeczywiście zrealizowanych zamówień.  

 
§ 5 

1. Strony umowy ustalają: 
1) cenę za pełny zestaw obiadowy w wysokości …..................... zł. brutto (słownie:  

.................................................................................................................................),  
2) cenę za częściowy zestaw obiadowy w wysokości ….................. zł. brutto (słownie: 

(słownie:  .................................................................................................................), 
3) cenę za posiłek jednodaniowy w wysokości …....................... zł. brutto (słownie:  

(słownie:  .................................................................................................................), 
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto określonych w ust. 1,                   

w okresie wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz spełnianie wymogów, o których 
mowa w § 3 niniejszej umowy.  

3. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi ………………………………… zł. brutto 
(słownie: ….............................................................................................................................), 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający zastrzega, że wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3 może ulec 
zmianie w zależności od zapotrzebowania na posiłki. Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu wykonania posiłków na mniejszą 
wartość niż oszacowano. 

 
§ 6 

1. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie Wykonawcy przez   
Zamawiającego w terminach miesięcznych. Podstawę wypłaty stanowić będzie faktura / 
rachunek wystawiona(-y) przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy                          
po zakończeniu miesiąca, którego płatności dotyczy. W miesiącu grudniu 2019 r. 
Wykonawca winien wystawić fakturę / rachunek w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. wraz                          
z informacją o ilości wykorzystanych i planowanych posiłków do końca roku 
kalendarzowego. 



2. Zamawiający zastrzega, by na fakturze / rachunku wskazano, iż: 

1) nabywcą jest Gmina Kępno 
 ul. Ratuszowa 1 
 63-600 Kępno 
 NIP: 619-194-53-05 

2) odbiorcą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 
 ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 
 63-600 Kępno  

3. Wysokość kwoty określonej na fakturze / rachunku przez Wykonawcę, stanowić będzie 
iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy oraz faktycznej 
liczby zrealizowanych posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.  

4. Uregulowanie należności z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, 
prawidłowo wystawionej(-ego) faktury / rachunku. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością, 

zgodnie z przepisami BHP i sanitarno-epidemiologicznymi. 
2. W sytuacji nie przestrzegania warunków jakościowych lub sanitarnych produkcji  

i transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 8 

Prawidłowość wykonania umowy będzie podlegać kontroli wykonywanej przez osobę upoważnioną 
przez Zamawiającego.  

§ 9 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom. 
 

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.                   
z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu  
wypowiedzenia, z podaniem przyczyn. 
 

§ 11 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej, w wypadkach 
i wysokości określonej poniżej. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wykonania  
go niezgodnie z niniejszą umową - w wysokości 2% wartości brutto całego 
przedmiotu umowy, 

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
5% wartości brutto całego przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego 
wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 



§ 12 
1. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający przewiduje możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, w następujących warunkach: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia przewidywanego wymiaru 
posiłków, określonego w rozdziale III ust. 10 ogłoszenia o zamówieniu oraz w § 4 
ust. 1 umowy, w zależności od zapotrzebowania na posiłki oraz wysokości środków 
finansowych na rok 2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków, 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany całkowitej wartości zamówienia 
określonej w § 5 ust. 3 umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w pkt 1. 

 
§ 13 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których Zamawiający 
otrzymuje trzy, a Wykonawca jeden egzemplarz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ......................................................   ................................................... 

                (Zamawiający)                    (Wykonawca) 
 
 
 
 


