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załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 
 
 

UMOWA  nr 
 
Zawarta w dniu ………………….. w Chotomowie pomiędzy: 
Gminą Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, NIP 536-177-15-14, REGON 
013270442 zwana dalej ,,Nabywcą” – Szkołą Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w 
Chotomowie  zwaną dalej  „Odbiorcą” reprezentowaną przez: 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego – Panią ……………… działającą na 
podstawie pełnomocnictwa ……………..   z dnia …………………….. 
przy kontrasygnacie 
Głównej księgowej – …………………………………………….. 
„Nabywca” i „Odbiorca” zwani są   łącznie w dalszej części Umowy  „Zamawiającym” 
a  
firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ……………………..,  REGON ………………….  wpisaną do KRS …………………….. zwaną w dalszej 
części Umowy „Wykonawcą" 
o następującej treści: 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Umowa zostaje zawarta z 
wyłączeniem przepisów tej ustawy. 
 

§1 
 

1. Wykonawca oświadcza, że dietetyk, który będzie odpowiedzialny za układanie jadłospisu, 
posiadać będzie stosowne kwalifikacje w zakresie powierzonych obowiązków. 

2. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu Umowy tak jak za 
własne działania lub zaniechania. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zrealizuje usługi w terminie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r.  
2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego, w sprawie 

realizacji przedmiotu Umowy, jest ……………….., kontakt telefoniczny:  ………………, adres e-
mail ……………………………. 

3. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy, w sprawie 
realizacji przedmiotu Umowy jest …………………..  kontakt telefoniczny: ............................., 
adres e-mail ………………………………… 
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie jednostkowe za usługi wymienione w § 1 Umowy Strony ustalają 

następująco: 
1) za jedno danie – zupa – cena ryczałtowa brutto (zawierająca obowiązujący podatek VAT): 

………………………………………… zł, 
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2) za jedno danie – drugie danie – cena ryczałtowa brutto (zawierająca obowiązujący 
podatek VAT): ………………………………………… zł, 

3) za jedno danie – obiad (zupę i drugie danie) – cena ryczałtowa brutto (zawierająca 
obowiązujący podatek VAT): ………………………………………… zł, 

2. Wynagrodzenie jednostkowe może ulec zmianie w części dotyczącej podatku VAT w 
przypadku zmiany stawek podatkowych, wprowadzonych stosownymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

3. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonanych usług nie może 
przekroczyć kwoty brutto …………….. (słownie złotych: ……………………….) w całym okresie 
obowiązywania Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt wykonania 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 5 

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy  będzie następować według poniższych zasad: 

I. w części finansowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego w 

Chotomowie:  
1. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie miesięczne zestawienie zleceń rodziców 

przesłanych Wykonawcy określające m.in. dzienną rodzaj posiłków i liczbę dzieci, dla 
których posiłki zostały dostarczone. Zestawienie o którym mowa Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć do Zamawiającego wraz z wystawioną fakturą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania comiesięcznych faktur VAT na 
dofinansowaną do każdego obiadu lub drugiego dania kwotę wynoszącą 3,00 zł brutto. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: 
Nabywca: 
Gmina Jabłonna 
ul. Modlińska 152 
05-110 Jabłonna 
NIP 536-177-15-14 
Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego 
ul. Partyzantów 23 
05-123 Chotomów 

4. W przypadku wystąpienia błędu w rozliczeniach, Zamawiający ma prawo wniesienia 
uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. W takim przypadku faktura zostanie 
odpowiednio skorygowana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wniesienia uwag. 

5. Zapłata miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana 
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

II. w części finansowanej przez rodziców dzieci: 

5. Wynagrodzenie pobiera Wykonawca bezpośrednio od rodziców dzieci. 
6. Wykonawca zapewni sposób komunikacji z rodzicami w formie elektronicznej (z 

wykorzystaniem dowolnej formy kontaktu – dedykowana platforma, strona www, poczta 
elektroniczna) wraz z możliwością dokonywania zapłaty za obiady w formie przelewu, 
kartą lub gotówką w kasie wykonawcy. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur (rachunków) częściowych 
wystawianych na dany miesiąc, każdemu z rodziców z osobna, z uwzględnieniem 
następujących cen jednostkowych: 

1) jedno danie – zupa: ………………………………………… zł brutto, 
2) jedno danie – drugie danie: ………………………………………… zł brutto, 
3) jedno danie – obiad (zupę i drugie danie): ………………………………………… zł brutto, 
8. Rozliczenia nieobecności lub odwołanych przez rodziców obiadów będą dokonywane w 

kolejnym okresie rozliczeniowym.  
9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wystawić potwierdzenie przyjęcia wpłaty 

rodzicowi. 
10. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć procedurę reklamacyjną zawierającą w 

szczególności procedurę wnoszenia skarg na przedstawione rozliczenie z rodzicami. 
Wykonawca przedstawia opracowaną procedurę reklamacyjną Zamawiającemu i 
rodzicom najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. 
 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona zgodnie z zapytaniem ofertowym 

osobiście  
§ 7 

1. W przypadku trzykrotnego w ciągu miesiąca nie zrealizowania całości dostawy przez 
Wykonawcę w wymaganym dniu, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia 
przedmiotowej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku powtarzającego 
się (co najmniej pięciokrotnego) ponad półgodzinnego opóźnienia w dostarczeniu 
posiłków. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w przypadku: 
a) powtarzających się skarg na jakość posiłków i sposób ich przygotowania, 

rozumianych jako 3 skargi, zgłoszone w terminie jednego miesiąca do 
Zamawiającego; 

b) niezachowywania (co najmniej 3-krotnie) kaloryczności, dietetyki, gramatury lub 
różnorodności posiłków; 

c) trzykrotnego powtórzenia się naruszeń obowiązków wynikających z Umowy.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca posłuży się 

przy realizacji umowy osobami: 
1) nieposiadającymi wymaganych kwalifikacji, w tym w szczególności osobami 

nieposiadającymi kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu dietetyka lub 
kucharza, 

2) nieposiadającymi aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, określonych w 
ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2018 r. poz. 151 z późn. zm.). 

5. Zamawiający przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku nałożenia zakazu wydawania posiłków wynikającego z decyzji organów 
sanitarno-epidemiologicznych. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 
1) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
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likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, 

2) złożono wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęto postępowanie 
naprawcze, 

3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
Strony mają obowiązek wzajemnego pisemnego informowania się o wszelkich zmianach 
statusu prawnego swojej firmy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 
24 godzin, zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) – 3) 
niniejszego ustępu.  

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy, pomniejszonego o nałożone przez zamawiającego kary umowne.  

9. Oświadczenia w sprawie rozwiązania Umowy, o których mowa niniejszym paragrafie są 
pod rygorem nieważności dokonywane w formie pisemnej i doręczane Stronie osobiście, 
za pisemnym potwierdzeniem lub listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 
do doręczeń wskazany w komparycji Umowy. 

10. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przesłanek do 
odstąpienia przewidzianych Umowy. Odstąpienie od Umowy należy uzasadnić pisemnie. 
Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu 7 
dniowy termin do wypełnienia postanowień Umowy i poinformował go, że po 
bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od Umowy. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, jak również w 

przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, w wysokości 15% 
łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 Umowy,  

2) za każde 15 minut opóźnienia w dostarczaniu posiłków względem harmonogramu – 100 
zł, 

3) za niedostarczenie w danym dniu zamówionej partii obiadów w wysokości 2.000,00 zł, 
4) za nieprzekazanie zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia otrzymania kserokopii 

protokołów kontroli przeprowadzonych przez pracowników Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, o których mowa w § 1 ust. 48 w wysokości 5.000,00 zł, 

5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy rozumianego w 
szczególności jako: 
a) trzykrotne dostarczenie posiłków o zaniżonej wartości wagowej lub kalorycznej w 

danym miesiącu, 
b) trzykrotne dostarczenie posiłków niezgodnie z ustalonymi dietami i jadłospisem, jak 

również aktualnie obowiązującymi przepisami w danym miesiącu, 
c) trzykrotne dostarczenie posiłków o mniejszej ilości w danym miesiącu, 
w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za 
dany miesiąc którego dotyczy nienależyte wykonanie Umowy, za każdy taki przypadek. 



5 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością 
Wykonawcy przy realizacji Umowy. 

4. W przypadku naliczenia i obciążenia Wykonawcy karami umownymi, o których mowa w 
ust. 1 Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na 
dokonanie potrąceń, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z 
różnych tytułów, z tym że łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie 
może przekroczyć 25% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 3.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 2 dni od 
poinformowania go przez Zamawiającego o jej nałożeniu. 
 

§ 9 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty w formie aneksu i określa warunki takiej zmiany: 
1) dopuszcza się zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego w § 3 

ust. 1 w przypadku gdy: 
a) zaistnieje potrzeba świadczenia dodatkowych usług lub 
b) z przyczyn zawinionych lub niezawinionych nie zostanie wybrany wykonawca w 

kolejnym postępowaniu na przygotowanie i dowóz całodziennego wyżywienia 
składającego się ze śniadania, obiadu (zupa i drugie danie), podwieczorku, picia do 
każdego posiłku oraz odbiór odpadów żywieniowych, na czas niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania zakończonego podpisaniem umowy.  

2) dopuszcza się zmianę osoby dietetyka lub kucharza w trakcie realizacji umowy pod 
warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji 
zawodowych oraz min. 3 letniego doświadczenie w zawodzie. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji zawodowych, 

3) dopuszcza się zmiany Podwykonawców w trakcie realizacji Umowy , w zakresie: 
a) rezygnacji z Podwykonawcy, 
b) zmiany Podwykonawcy, 
c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia  przy pomocy podwykonawstwa, 
d) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała takiego 

wskazania. 
4) dopuszcza się skorygowanie oczywistych błędów w umowie. 
2. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy 

pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.   
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsce wykonania Umowy. 
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3. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 
adresu do korespondencji lub siedziby oraz danych rejestrowych firmy lub osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do której jest 
adresowane. Niedopełnienie powyższego obowiązku powoduje, że pisma wysłane na 
adres i według danych podanych w komparycji Umowy, uznaje się za doręczone. Zmiana 
adresów nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.  

4. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), wobec reprezentantów 
Zamawiającego, których dane zostały udostępnione Wykonawcy w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu niezbędne 
wsparcie, polegające w szczególności na przedstawieniu Zamawiającemu informacji 
niezbędnych do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów 
przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), wobec reprezentantów 
Wykonawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający zapewnia Wykonawcy niezbędne wsparcie, 
polegające w szczególności na przedstawieniu Wykonawcy informacji niezbędnych do 
wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na 
wstępie pierwszego zdania. 
 

§ 11 
1. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
 
 
 
   
      Wykonawca                                                                          Zamawiający                                                                                                      


