
 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu …………….r. pomiędzy : 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  
Al. Jana Pawła II 6,  
83-200 Starogard Gdański,  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Bernadetę Smuda 
a  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 o następującej treści: 

§ 1 
Zgodnie  z wynikiem  postępowania z dnia ……………… Wykonawca przyjmuje do realizacji 
następujące zadanie: 
1. Dostawę posiłków w ilości do 30 obiadów dziennie do Środowiskowych Domów 

Samopomocy. 
2. Dostawę posiłków w ilości do 30 obiadów dziennie z dowozem do miejsca zamieszkania 

klienta  na terenie Starogardu Gdańskiego. 
 

§ 2 
1. Posiłki obiadowe Wykonawca dostarczy w dni funkcjonowania Środowiskowych Domów 

Samopomocy tj. od poniedziałku  do piątku z wyjątkiem przypadających w tym czasie dni 
ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:  

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 o godz. 12:00; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy Al. Jana Pawła II 6 do godz. 12:30; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy Al. Jana Pawła II 5 do godz. 12:30. 
2. Posiłki obiadowe Wykonawca dostarczy do miejsca zamieszkania klienta MOPS od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 
12:30 do 14:30.  

 
§3 

1. Posiłek powinien składać się z mięsa lub ryby (min. 120 g, mięso z kością min 200 g), sosu, 

ziemniaków kaszy lub makaronu (min 150g), przystawki gotowanej (min. 100g), napoju    

3 razy w tygodniu (min. 200 mil.) oraz deseru 2 razy w tygodniu. 

Minimalna wartość energetyczna 600 kcal. Podana waga dotyczy wsadu do kotła. 

2. Posiłki należy przygotowywać zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Ustawy z 
dnia 25 sierpnia  2006 r.- o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 nr 136 poz. 
914 ze zm.) i innych obowiązujących w tym zakresie.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisów zgodnie z zasadami 
żywienia i dietetyki opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki powinny 
pokrywać odpowiednie zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. 
węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. 



4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać jadłospis na okres minimum 10 dni, który 
musi być zaakceptowany przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Jadłospis 
powinien być przedstawiony z dwudniowym wyprzedzeniem.  

5. Posiłki obiadowe powinny być dostarczone w temperaturze przynajmniej 600C i nadawać 
się bezpośrednio do spożycia bez konieczności podgrzewania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie z należytą starannością. 
7. Nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm odnośnie 

wydawanych posiłków sprawować będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji źródłowej np.: faktur 

zakupu, kartotek magazynowych itp.  
9. Zakwestionowane przez pracownika Zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości 

podlegają wymianie na koszt Wykonawcy.  
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

może: 

 zażądać usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, 

 rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 
 

§4 
1. Wykonawca musi prowadzić ewidencję ilościowo - wartościową posiłków. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wglądu do tej ewidencji przez osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający do ostatniego dnia każdego miesiąca przekaże wykonawcy grafik 
uwzględniający miejsce i ilość dostarczanych posiłków na kolejny miesiąc. 

3. Wszelkie zmiany w grafiku Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy bez zbędnej zwłoki 
jednak nie później niż jeden dzień przed wprowadzeniem zmian.  

 
§5 

1. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych (po zakończeniu miesiąca kalendarzowego). 

2. Wypłata za wykonaną usługę, będzie następowała po upływie każdego miesiąca, w 
terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, 
przelewem na jego konto bankowe. 

3. Wykonawca zapewnia transport, własne termosy, w terenie - pojemniki jednorazowe 
utrzymujące ciepło i  kosze do przewozu posiłków oraz ich mycie i dezynfekcję. 

   
§ 6 

Umowę zawiera się na czas określony tj. od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

§ 7 
Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 i 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
następujące kwoty: 

 za 1 posiłek obiadowy dostarczony do Środowiskowych Domów Samopomocy cenę 
brutto: ……………………………. 
(słownie: ………………………………………………..) 

 za 1 posiłek obiadowy dostarczony do miejsca zamieszkania klienta MOPS cenę 
brutto: ………………………….. 
(słownie: ………………………………………………) 



Podstawą ustalenia ceny za okres jednego miesiąca jest ilość wydanych posiłków pomnożona 
przez cenę za 1 posiłek.  

§ 8 
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w formie pisemnej z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 
§ 9 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10 % wartości miesięcznego wynagrodzenia w przypadku nie wykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, 
b) w wysokości 10 % wartości miesięcznego wynagrodzenia w przypadku 

wypowiedzenia  przez Wykonawcę umowy bez ważnego  powodu, 
c) w wysokości 10 % wartości miesięcznego wynagrodzenia w przypadku 

wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z ważnego powodu leżącego po stronie 
Wykonawcy, 

3. Kary umowne potrącane zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku braku 
możliwości potrącenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary przelewem na 
jego konto. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody 

obu stron pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory jakie mogą powstać przy wykonaniu umowy będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
   
 
WYKONAWCA                                                                                                         ZAMAWIAJĄCY  
 


