
                                                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Posiłek dla uczestników w projekcie ”Dążymy do celu”

W Z Ó R    U M O W Y    NR ……………
Na Posiłek dla uczestników w projekcie ”Dążymy do celu”

           Zawarta  w  dniu  ……………………..  roku  między  Gmina  Opinogóra  
ul.Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna  reprezentowanym przez:
1. Kierownika Zamawiajacego                 -   Stanisław Wieteska
2. Skarbnik Gminy   -   Ewa Wójcik                        

zwanym w dalszej części umowy zamawiającym

a    ……………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym (ą)  przez:

1. …………………………………………………

ZWAŻYWSZY, że Zamawiającemu zostały przyznane  środki w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację Projektu „Dążymy do celu” zwanego dalej Projektem, 

strony niniejszej umowy dążąc do należytej realizacji Projektu zawierają umowę poniższej treści.

 §  1

 Zamawiający powierza, a wykonawca  przymuje do realizacji  na podstawie swojej oferty 

z dnia ………………………… roku oraz postępowania prowadzonego na zasadach 

efektywnego zarządzania finansami trybie zapytania ofertowego na codzienną  dostawę do 

szkół na terenie gminy Opinogóra Górna 

Posiłku dla uczestników w projekcie ”Dążymy do celu” w formie opisanej 

w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy

§  2

1. Cena jednego posiłku zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy stanowiącym załącznik nr 
2 do umowy wynosi za: Bułka drożdżowa z nadzieniem ustala się na kwotę brutto …...  zł.  
(słownie: …....... .../100), w tym VAT ...% stanowiącym  …... zł, natomiast Soczek lub napój 
owocowy ustala się  na kwotę brutto  …....  zł.  (słownie: …..........   .../100),  w tym VAT ...% 
stanowiącym  ….. zł i obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.

2. Łączna  wartość  zamówienia  zgodnie  z  formularzem  ofertowym  stanowiącym  załącznik  do 
umowy nr 2 wyniesie …...... zł brutto

§  3

1. Dostawa posiłku rozumie się  bułkę drożdżową z nadzieniem o minimalnej masie min. 90 g. 
wraz z soczkiem owocowym lub napojem owocowy o pojemności min. 0,2 l – ilość 17250 szt.  
w okresie marzec 2011-czerwiec 2012 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia do 30%
3. Dostawa posiłków ma się odbywać w dni realizacji zajęć w ramach projektu do następujących 

szkół:
• Gimnazjum w Opinogórze Górnej , Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej , Szkoła 



                                                    
Podstawowa  we  Władysławowie,  Szkoła  Podstawowa  w  Kołaczkowie,  Szkoła 
Podstawowa w Woli Wierzbowskiej, 

• Dostawy  realizowane  będą  zgodnie  z  harmonogramem  przedstawionym  przez 
zamawiającego z 1 dniowym wyprzedzeniem.

• Godziny dostaw wykonawca uzgodni z Koordynatorami szkolnymi.
4. Wykonawca  będzie  przygotowywał  posiłki  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  

o bezpieczeństwie  żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) 
łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

5. Posiłki  będą przygotowywane i  wydawane przez  osoby posiadające  zaświadczenia  lekarskie 
wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych.

6. Posiłki będą dostarczane w opakowaniach jednorazowych służących do przewozu żywności i 
rozdawane dzieciom w naczyniach jednorazowego użytku.

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać posiłki zapewniając właściwą ochronę i temperaturę 
oraz  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu  żywności,  spełniając  przy  tym 
wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne.

8. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  przygotowywanych  
i  dostarczanych  posiłków  zarówno  pod  względem  wartości  odżywczej  odpowiedniej  
do  wieku  dzieci,  jak  i  pod  względem  higieniczno-sanitarnym,  łącznie  
z odpowiedzialnością za skutki ewentualnych zatruć powstałych z winy wykonawcy.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wyrywkowego ważenia dań.
10. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości Koordynatorów szkolnych  

w sposób zwyczajowo przyjęty u zamawiającego najpóźniej przed dostarczeniem pierwszego 
posiłku w pierwszy dzień tygodnia, w którym obowiązuje.

§  4

1. Umowę niniejszą zawiera się na okres od dnia zawarcia do 30 czerwca 2012 roku i dotyczy dni  
realizacji projektu

§  5

1. Zapłata  za  dostarczone  posiłki  następować  będzie  na  podstawie  faktury  VAT  na  rachunek 
bankowy Nr…................................................................................................. Faktura wystawiona  
przez wykonawcę na koniec każdego miesiąca na Gmina Opinogóra Górna, uiszczona będzie  w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania transzy dofinansowania projektu .

2. Należność będzie uiszczona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na 
podstawie faktur cząstkowych. Płatności za część zrealizowanych zadań będzie realizowana nie 
później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przez zamawiającego kolejnych transz dofinasowania 
projektu, zaś całkowite rozliczenie należności wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni 
od otrzymania przez zamawiającego ostatniej transzy dofinasowania projektu, pod warunkiem 
że wszystkie usługi opisane wcześniej należycie zostały wykonane.

3. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  VAT  o  numerze  NIP  
566-186-88-09  i  upoważnia  wykonawcę  do  wystawiania  faktury  VAT  bez  podpisu 
zamawiającego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  VAT  o  numerze
 NIP: …………….........

§   6
Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary:  
a) za niedostarczenie posiłków w ustalonym terminie z przyczyn zależnych od wykonawcy, 

bądź dostarczanie posiłków nie świeżych (gdy sytuacje takie powtarzają się 3 – 4 razy w 
miesiącu)  równowartość  10%  wartości  faktury  z  miesiąca  poprzedzającego  zaistniałą 
sytuację,



                                                    
b) za  zaniżanie  wagi  poszczególnych  dań  (gdy  sytuacje  takie  powtarzają  się  3  –  4  razy  

w miesiącu) 10%  wartości faktury z miesiąca poprzedzającego zaistniałą sytuację,
c) za nieprzestrzeganie ustalonego harmonogramu lub podanego jadłospisu (gdy sytuacje takie 

powtarzają  się  2  razy  w  miesiącu)  10%  wartości  faktury  z  miesiąca  poprzedzającego 
zaistniałą sytuację,

d) z  tytułu  odstąpienia  od  wykonania  umowy  z  przyczyn  nie  wynikających  z  winy 
zamawiającego  w  wysokości  10%   wartości  niezrealizowanych  dostaw  liczonych  jako 
iloczyn ceny jednostkowej podanej w § 2 i liczby niedostarczonych posiłków liczonych jako 
różnica  wielkości  zamówienia  podana  w  §   3  ust.  1  i  liczby  dostarczonych  posiłków 
wynikająca z otrzymanych faktur.

2. Dwukrotne niedostarczenie posiłków na czas, powtarzające się dostawy posiłków nie świeżych, 
bądź zaniżanych wagowo, upoważnia zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, po wcześniejszym naliczeniu odpowiedniej kary umownej.

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania  przewyższającego karę umowną 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Strony, za porozumieniem, mogą odstąpić od naliczania kar umownych.

§   7

1. Niedopuszczalna  jest  zmiana  postanowień  zawartej  umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy  lub  zmiany  te  są  korzystniejsze  dla  zamawiającego.  Zmiana  umowy  dokonana  z 
naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.

2. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają,  pod  rygorem 
nieważności, zachowania formy pisemnej.

3. Wykonawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  zamawiającego  dokonać  żadnej  cesji  praw,  
w tym wierzytelności, związanych z realizacją niniejszej umowy.

§  8

1. Załącznikami do umowy są:

• załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

• załącznik nr 2 – formularz ofertowy wykonawcy

§  9

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  
cywilnego.

§  10

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku 
porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§  11

Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden  
otrzymuje wykonawca, a dwa pozostałe zamawiający.

Z A M A W I A J Ą C Y  :                                                                W Y K O N A W C A :
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