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Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA Nr  .........../2023 

 

 

zawarta w dniu .................. 2023 roku pomiędzy: 

Gminą Łużna, 38-322 Łużna 634, NIP 7381022314 

w imieniu której działa: Samorządowy Żłobek „Zakątek Malucha” w Łużnej 38-322 Łużna 723  

wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Gminę Łużna pod nr 1/2019 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowany przez Panią Monikę Skrobot – Dyrektora  

przy kontrasygnacie …………................... – Głównego Księgowego CUW w Łużnej  

a 

............................................. z siedzibą w ......................., działającą na podstawie wpisu  

do KRS/ CEIDG,............................................................................ 

NIP ............................... ,  REGON ..........................., zwanej dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

...............................................  -  .................................... 

 

Ze względu na wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 130.000 zł netto do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) 

Wykonawca wyłoniony został w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie 

publicznego zapytania ofertowego. 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

Przedmiot umowy obejmuje: 

Przygotowanie i dostarczenie szacowanej liczby 17 625 posiłków w całym okresie 

wykonywania umowy dla dzieci będących wychowankami Samorządowego Żłobka „Zakątek 

Malucha” w Łużnej w roku 2023 w tym: 

I śniadanie – szacowana ilość posiłków: 4 700 

II śniadanie – szacowana ilość posiłków: 4 700 

dwudaniowy obiad (zupa + drugie danie) – szacowana ilość posiłków: 4 700  

podwieczorek – szacowana ilość posiłków: 3 525 
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§ 2 Zobowiązania stron 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,  

w szczególności określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm..), i rozporządzeń 

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 

środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz.U. 2016, poz. 1154) oraz zasadami sztuki kulinarnej żywienia zbiorowego, 

postanowieniami Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

4. Listy osób uprawnionych do posiłku sporządza  i przekazuje Zamawiający. 

 

§ 3 Termin wykonania umowy 

 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie: 

I. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo  

i dodatkowo wolnych od pracy, 

 

§ 4 Szczegółowe zobowiązania i uprawnienia stron 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) Przygotowywania, dostarczenia posiłków zgodnych z opisem zawartym w Zapytaniu 

oraz Istotnych Warunkach Zamówienia dla Samorządowego Żłobka „Zakątek 

Malucha” w Łużnej, uczęszczających do jednostki, o których mowa w § 1, w liczbie 

wskazanej przez Zamawiającego w listach zawierających liczbę dzieci objętych 

pomocą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w okresach wskazanych w § 3, 

b) Dostarczenia posiłków w Samorządowym Żłobku „Zakątek Malucha” w Łużnej  

w godzinach: 

- I śniadanie o godz. 8.30, II śniadanie o godz. 10.00, obiad o godz. 11.30 

podwieczorek o godz. 14.00  
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przy obowiązku po stronie Wykonawcy zachowania świeżości posiłków,  

odpowiedniej jakości i warunków oraz stosowania opakowań przeznaczonych  

do przechowywania produktów.  

c) dostarczania jadłospisów Zamawiającemu na dany tydzień najpóźniej 7 dni przed 

tygodniem, w którym będą dostarczane posiłki, z podziałem na następujące dane: 

nazwa dania, gramatura gotowego posiłku z podziałem na części składowe wyrażone 

w gramach oraz alergeny, 

d) dostarczania jadłospisów na każde żądanie Zamawiającego,  

e) zapewnienia właściwej wysokości temperatury potraw tj: zupy co najmniej 75 oC, 

drugie danie co najmniej 63 oC, a surówki nie wyżej niż 40 oC,  

f) codziennego odbioru odpadów pokonsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości,  

g) dostawy posiłków środkiem transportu Wykonawcy na własny koszt i ryzyko                 

i przedłożenia książki kontroli sanitarnej samochodu na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego,  

h) zapewnienia, aby osoby przygotowujące posiłki, dostarczające je i wydające miały 

aktualne badania lekarskie oraz ubranie robocze (fartuch),  

i) pobierania i przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych      

i dostarczonych posiłków, każdego dnia z oznaczeniem daty, godziny, zawartości 

próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek        

i udostępnienia ich w trakcie kontroli,  

j) sporządzenia listy zawierającej liczbę rzeczywiście przygotowanych i dostarczonych 

posiłków z podziałem na szkołę i przedszkole najpóźniej do 3 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym posiłki zostały przygotowane i dostarczone, 

k) dostarczenie  dla  jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 w stosunku do osób 

niebędących uprawnionymi, o których mowa w § 2 ust. 3 nin. umowy danych 

dotyczących wydanych posiłków zestawiających ilość wydanych posiłków, koszt 

jednostkowy, koszt całkowity oraz nazwiska i imiona uczniów i wychowanków. 

2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do terminowej zapłaty umówionego 

wynagrodzenia,  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wydawanych posiłków, zgodności  

z gramaturą podaną w jadłospisach, stanu sanitarnego lokalu w trakcie przygotowywania 

posiłków. 
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§ 5 Rozliczenia stron 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone w wysokości  brutto: ............ zł, 

(słownie: ...............................), w tym podatek VAT w wysokości 8%.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ustalonym na podstawie iloczynu 

liczby wydanych posiłków oraz cen jednostkowych za poszczególne posiłki, które wynoszą: 

- I śniadanie –  brutto ………….zł,  

- II śniadanie – brutto ………….zł, 

- obiad dwudaniowy – brutto ………….zł, 

- podwieczorek – brutto ………….zł. 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy posiłków do siedziby 

jednostki, o której w §. 1. 

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu cen 

jednostkowych za poszczególne posiłki i  ilości faktycznie przygotowanych, dostarczonych  

i wydanych posiłków. 

5. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.  

6. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w następujący sposób: 

a/ zapłata częściowa w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT przedłożonej  przez 

Wykonawcę wraz z załącznikiem w postaci listy zawierającej liczbę rzeczywiście 

przygotowanych, dostarczonych i wydanych posiłków dla Zamawiającego w tym osoby 

uprawnione, o których mowa w § 2 ust. 3 i pozostałe osoby, sporządzoną przez Wykonawcę  

i zatwierdzoną przez Zamawiającego,  

b/ zapłata końcowa na podstawie faktury VAT przedłożonej przez Wykonawcę za ostatni 

miesiąc wykonywania Umowy wraz z załącznikami w postaci list zawierających liczbę 

rzeczywiście przygotowanych, dostarczonych i wydanych posiłków w żłobku i miesiące 

sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia następuje w formie przelewu na rachunek bankowy  

nr ………………………………………………………… w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, o który mowa w § 1. 

 

8. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

 

 



 

 

5 

 

9. Dane Zamawiającego do faktur: 

 

Nabywca:                                                          Płatnik: 

Gmina Łużna         Samorządowy Żłobek „Zakątek Malucha” 

 38-322 Łużna 634                       38-322 Łużna 723      

NIP: 738-10-22-314                             

 

 

§ 6 Odpowiedzialność wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przygotowanie, dostawę i wydanie 

posiłków do szkół. W razie stwierdzenia braków lub niezgodności w dostawie Wykonawca 

ma obowiązek dostarczyć posiłek zgodnie z zamówieniem w ciągu godziny.  

2. W przypadku niedostarczenia posiłku w danym dniu przez Wykonawcę, Zamawiający jest 

uprawniony do zamówienia i dostarczenia posiłków przez inny podmiot w liczbie i o składzie 

i jakości nie gorszej od wynikającego z umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy 

zachowaniu uprawnień z tytułu kar umownych, naprawienia szkody oraz uprawnienia  

do odstąpienia od umowy. Zamawiający jest uprawniony w takiej sytuacji do obciążenia 

Wykonawcy powstałymi kosztami i potrącenia tej należności z jakąkolwiek wierzytelnością 

Wykonawcy względem Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających  

z systemu HACCP oraz zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności, a także  

za przestrzeganie zasad dotyczących przygotowania i dostarczania posiłków zgodnie  

z wymogami i przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.  

4. W przypadku zatrucia pokarmowego posiłkiem dostarczonym przez Wykonawcę, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wywołane zatruciem koszty leczenia ucznia oraz 

powstałą z tego tytułu szkodę, a w przypadku pokrycia tych kosztów przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje roszczenie zwrotne do Wykonawcy.  

5. Powierzenie wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom  

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  i zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej umowy.  

6. W przypadku zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany  

do przedłożenia Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 5 dni roboczych przed dokonaniem 

zmiany dokumentów dotyczących nowego podmiotu na potwierdzenie spełnienia warunków 
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przez ten podmiot w stopniu co najmniej równym tym warunkom, na które powoływał się 

wykonawca. 

§ 7 Kary umowne 

 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

a) w przypadku opóźnienia w dostawie posiłków w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b) w przypadku nieterminowego dostarczenia posiłków w danym dniu w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każde opóźnienie. 

c) za odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie  umowy z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności lub gdy Zamawiający dokona wypowiedzenia 

umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn określonych w § 8 Umowy -  

w wysokości 10%  wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie  od umowy z przyczyn,  

za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10%  wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę  

za pośrednictwem faksu potwierdzonego drogą pocztową, o przyczynach naliczenia  

i wysokości kary umownej oraz obciąży Wykonawcę karą i wystawi notę obciążeniową,  

z terminem płatności do 7 dni od dnia otrzymania noty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 8 Wypowiedzenie umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku: 

1) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcia postępowania 

naprawczego lub otwarcia likwidacji, 
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2) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy, 

3) nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania niniejszej umowy, 

4) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji postanowień niniejszej umowy, 

jeżeli opóźnienie trwa powyżej 2 (dwa) dni, licząc od terminu określonego  

w harmonogramie dostarczania posiłków do poszczególnych szkół,  

5) niedostarczenia posiłków do którejkolwiek ze szkół, przez co najmniej 2 (dwa) 

następujące po sobie dni,  

6) stwierdzenia co najmniej 10 opóźnień w dostarczaniu posiłków do szkół lub 

przedszkola trwających powyżej 15 minut każde w stosunku do terminów określonych 

w Załączniku nr 1 do Umowy potwierdzonych pisemnie  przez Dyrektora szkoły, 

przedszkola lub żłobka,  

7) utraty przez wykonawcę wymaganych zapisami Istotnych Warunków Zamówienia 

zdolności do wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym zmiany lub rezygnacji 

podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca celem wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu i który bierze udział w wykonaniu zamówienia na 

inny podmiot nie spełniający w stopniu co najmniej równym tych warunków, na które 

powoływał się wykonawca, 

8) stwierdzonego naruszenia innych postanowień lub zobowiązań wynikających  

z Umowy, w szczególności nienależytej jakości posiłków, niezachowania temperatury 

posiłków, nienależytego rodzaju, różnorodności lub gramatury posiłków, 

nienależytego przewożenia lub przechowywania posiłków. W takim przypadku 

Zamawiający wzywa Wykonawcę w formie pisemnej do usunięcia stwierdzonego 

uchybienia z wyznaczeniem terminu nie dłuższego niż 2 dni robocze, po upływie 

którego może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Wykonawca ma obowiązek w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego  

o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2. 

3. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z Umową.  

 

§ 9 Pracownicy wykonawcy. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy 

Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz 

przepisów o ochronie danych osobowych. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący obowiązki objęte zakresem 

umowy będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 

powierzonych im obowiązków. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników 

wykonujących przedmiot umowy oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. 

 

§ 10  Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana za zgodą obu stron w razie 

zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  Strony przewidują 

następujące możliwości  zmiany umowy: 

a/ w sytuacji gdy konieczne jest zmniejszenie lub zwiększenie liczby posiłków  

w stosunku do określonej w § 1 Umowy w szczególności z powodu nieobecności 

uczniów, utraty prawa do posiłku, zachorowalności uczniów lub ich nieobecności  

z jakiegokolwiek powodu, przyznania pomocy dodatkowym osobom; 

b/ wprowadzenia zmiany w przepisach dotyczących wymogów żywieniowych  

w zakresie gramatury, kaloryczności posiłków. 

2. W umowie stosownie do postanowień ust.1 lit a) zmianie ulegnie wynagrodzenie 

Wykonawcy proporcjonalnie do liczby rzeczywiście wydanych posiłków w stosunku 

do liczby posiłków określonych w przedmiocie zamówienia, ulega zmianie 

przeliczenie kosztu usługi. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie 

wyłącznie za rzeczywiście wydane posiłki ustalone na podstawie list zawierających 

liczbę rzeczywiście przygotowanych, dostarczonych i wydanych posiłków 

sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego 

3. Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

4. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kontakt między stronami 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż osobą do kontaktu tzw. Opiekunem: 

1) ze strony Zamawiającego  ...................................... 

numer telefonu .....................................,  adres e-mail: ..................................... 
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2) ze strony Wykonawcy  ................................................ 

numer telefonu ........................... adres e-mail: .................................................. 

 

2. Wymiana przez strony bieżących informacji związanych z wykonaniem umowy może być 

dokonywana w każdej powszechnie przyjętej formie, w szczególności faksem, pocztą 

elektroniczną, telefonicznie, poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie. 

 

§ 12 Odstąpienie od umowy 

 

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 13 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część Umowy.  

3. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane  

w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia w trybie 

negocjacji w terminie 1 miesiąca od daty pisemnego wezwania do negocjacji, spór 

zostanie rozstrzygnięty przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy.  

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw, obowiązków  

i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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Wykaz załączników do niniejszej umowy: 

Załącznik nr 1 – Istotne Warunki Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Załącznik Nr 3 - Oferta wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                  WYKONAWCA: 

 

 


