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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
UMOWA  NR  ……………….    

    
W dniu ……………………………….   w  Lesznie  pomiędzy Szkołą Podstawową nr  im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, mającym siedzibę przy ul. Pl. J. Metziga 14 w Lesznie, zwanym 
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Dyrektora szkoły – Grzegorza Mruk 

Głównego księgowego – Danutę Leonarczyk 

a …………………………………………………………………………………… 
mającym swą siedzibę w 
…………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : 
 
      § 1 

Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę  
„ Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów  w okresie od 01-01-
2013 do 31-12-2014 dla uczniów Szkoły Podstawowej n r 3 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lesznie”. 

 Szczegółowo zakres zamówienia objętego niniejszą umową określają: rozdział 3 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.  
 

§ 2. 
 Umowę zawiera się na okres od 02.01.2013 r. do 31.12.2014 r. 
                                                                               

§ 3. 
1. Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje zamówienie pod nazwą  
     „Dostawa obiadów do punktu żywieniowego” w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii     
      Skłodowskiej-Curie w Lesznie przy ul. Pl. J. Metziga 14. 
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  
   - Przygotowywania w ramach prowadzonej działalności ciepłych posiłków zgodnie 
     z obowiązującymi dla dzieci i młodzieży normami żywieniowymi Instytutu Żywności  
     i Żywienia w Warszawie oraz spełniających wytyczne „Karty Żywienia i Aktywności  
     Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole.  
  - Jadłospis należy przygotować  na każdy kolejny tydzień i przedstawić do zatwierdzenia  
    Zamawiającemu ( dyrektorowi szkoły) w czwartek poprzedzający dany tydzień. Posiłki  
    Muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i  
    kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat) zgodnie z 
    przepisami dotyczącymi produkcji żywności. Obiady muszą być  minimum dwudaniowe,  
    z surowców, tzn. nieprzetworzonego wcześniej mięsa, surowych warzyw ( sezonowo,  
    w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywno – owocowych). Nie  
    dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków z proszku ( typu  
   puree). 
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    - W tygodniowym jadłospisie musi znajdować się codziennie: 
    a) zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml  w skład której wchodzi wywar mięsno – kostny 
i 
       odpowiednie warzywa oraz raz w miesiącu – zupa owocowa z surowych lub mrożonych  
       owoców,  
    b) drugie danie: 3  obiady z mięsem (porcja nie mniejsza niż 120 – 150 g) a w pozostałe  
      dni naprzemiennie: ryba (porcja nie mniejsza niż 120 – 150 g), dania mięsno –    
      warzywne, na bazie twarogu, jaj. Nie częściej niż dwa razy w miesiącu podawane będą  
      dania makaronowe, raz na miesiąc naleśniki lub racuchy. W zamian za ziemniaki można  
      stosować ryż lub kaszę. Do obiadów mięsnych, rybnych, na bazie jaj podawane będą  
      surówki lub warzywa ( porcja nie mniejsza niż 150 g). 
 3. Wyznaczony przez  Zamawiającego pracownik  szkoły może zgłaszać uwagi i wnioski do 
     jadłospisu a Wykonawca powinien je uwzględnić.  
     Jednocześnie Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jadłospis był urozmaicony.  
4. Potrawy muszą być dostarczane w pojemnikach ze stali nierdzewnej, termosach lub  
     szczelnych pojemnikach utrzymujących  ich właściwą temperaturę (65 stopni C),   
     spełniających wymagania  sanitarno-higieniczne.   
5. Dostarczania posiłków własnym transportem Wykonawcy.  
   - Samochód do przewozu obiadów musi być przystosowany do przewozu żywności oraz  
     spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne 
6. Dostarczania posiłków codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej o godzinie 11.30   
     począwszy od dnia 02 stycznia 2013 r. do dnia 22 grudnia 2013 r.;  
7. Ponoszenia kosztów załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków.  
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dziennej zamawianych  
    posiłków  w zależności od bieżących potrzeb szkoły. 
    Zgłoszenie następować będzie w formie telefonicznej do godziny 10.00.  
9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze gospodarcze i osobowe na  
    przygotowanie i dowóz gorących posiłków przez Zamawiającego do szkoły.  
 

§ 4. 
1. Wykonawca dostarcza posiłki do szkoły.  
2. Posiłki wydawane będą przez wyznaczonych pracowników szkoły.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do:  
   - Ustalenia  formy i sposobu wydawania posiłków dostarczanych przez Wykonawcę  
     do szkoły.  
   - Zapewnienia czystego i odpowiednio odizolowanego miejsca przeznaczonego do  
     wydawania  posiłków.  
   - Umożliwienia wjazdu na teren przed budynek szkoły (Plac Metziga 14) przez samochód 
Wykonawcy dostarczający posiłki.  
   - Umożliwienie wstępu pracowników Wykonawcy na teren szkoły oraz na teren stołówki   
     tj. miejsca wydawania posiłku.  
   - Zapewnienia czystości miejsca spożywania posiłków.  
   - Umożliwienie Wykonawcy zabranie pojemników, w których posiłki zostały dostarczone.  
  - Każdorazowego niezwłocznego informowania Wykonawcy o niemożności wejścia na teren  
     szkoły i wydania posiłków.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do wyposażenia miejsca, gdzie będą wydawane posiłki  
    w bemar –  urządzenie umożliwiające utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłków.  

 
§ 5. 

1. Cena jednego posiłku dwudaniowego, o którym mowa w § 1 wynosi brutto ……. zł  
    (słownie: ……………)  
  - Opłatę za obiad dla uczniów (dwa dania + napój) ustala się na kwotę …… zł. (słownie:    
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    …………….), która obejmuje koszty zakupu surowców niezbędnych do przygotowania  
    posiłków, natomiast pozostałe koszty tj. przygotowanie jednego obiadu  wynoszą ……zł. 
    (słownie:………..),  
 - Cena za obiad dla nauczycieli i pracowników szkoły  wynosi brutto  ……….. zł  
    (słownie: ……………).  
2. Cena jednostkowa brutto podana w ofercie za jeden posiłek obowiązywać będzie przez 
    okres trwania umowy.  
3. Wykonawca po zakończonym miesiącu wystawi Zamawiającemu fakturę. 
    Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru obiadów   
    podpisany przez Zamawiającego. 
4. Płatność za fakturę VAT zostanie dokonana przelewem, na wskazany przez Wykonawcę  
    rachunek bankowy,  w terminie  21 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury  
    VAT Zamawiającemu. 
5.Za grudzień każdego roku Wykonawca wystawi fakturę i ją doręczy Zamawiającemu  
   najpóźniej do dnia 20 grudnia. 
 

§ 6 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde - niewykonanie zamówienia  
 w wysokości wartości niezrealizowanych posiłków.  
  

§ 7. 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  
    piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
2.  W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia  
     wiadomości o tych  okolicznościach. 
3.W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie        
    wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   
4.Szkoła, w przypadku gdy Wykonawca w rażący sposób nie będzie wywiązywał się 
   z warunków umowy, może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym czasie. 
 

§ 8. 
Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą  
polubownie, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 9. 
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym  
 podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 
  

§ 10. 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 
 
      § 11. 
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
      WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 

 
 



Strona 4 z 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


