
Załącznik nr  2 do zapytania  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta w dniu .................................. 2018 roku w Białymstoku 

  

pomiędzy:  

Miastem Białystok, NIP: 966 211 72 20 w imieniu którego występuje Szkoła Podstawowa Nr 

52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok reprezen-

towana przez Dyrektora szkoły Annę Rogowską 

 

za kontrasygnatą Janiny Bieryło  -  głównej księgowej 

 

zwanym  dalej  Zamawiającym 

  

a ........................................................................................................................................ 

z siedzibą .......................................................................................................................... 

reprezentowaną/ym przez: ................................................................................................ 

zwaną/ym w dalszej części umowy  Wykonawcą. 

  

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona 

w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicz-

nych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 

zgodnie z warunkami zapytania i ofertą oraz do ich wykonywania w zakresie:                              

a) przygotowania i dowozu posiłków w liczbie ogółem około ............ szt., w tym zupy i 

drugiego dania uczniom i innym uprawnionym osobom korzystającym ze stołówki 

Szkoły Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku w dni pracujące dla 

szkoły w ciągu roku szkolnego 2018 - 2019, zgodnie z warunkami określonymi w zał. 

nr 1 do umowy. 

b) Przedstawiania do akceptacji z 7 dniowym wyprzedzeniem jednomiesięcznego (4 ty-

godnie) jadłospisu który będzie zawierać opis oraz skład posiłku, kaloryczność i gra-

maturę na kolejny okres realizacji dostaw, sporządzonego z uwzględnieniem zasady 

ograniczenia powtarzalności proponowanych zestawów obiadowych do dwóch tygo-

dni. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości zamówienia 

w okresie realizacji umowy. 

3. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wy-

konawcy najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia. 

4. Wykonawca winien przygotowywać posiłki zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez 

Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie, normami na składniki pokarmowe i produkty 

spożywcze dla dzieci i młodzieży. 



5. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli przez osoby wyznaczone przez 

Dyrektora Szkoły w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zgodności przestrzegania 

zasad wytyczonych przez Państwowy Zakład Higieny oraz przedstawicieli Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej stanu higienicznego pracownika cateringu oraz samochodu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 

7. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze 

wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, z oznaczeniem daty, godziny, zawarto-

ści próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

§ 2 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wszystkim wymaganiom zapytania oraz złożonej 

oferty przetargowej. 

 

§ 3 

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

cena za jeden obiad wynosi:................ zł (słownie: ................ złotych 0/100). 

2. Koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu (tzw. wsad do kotła) wy-

nosi …….zł (słownie: …………….), koszt przygotowania jednego obiadu wynosi:................ 

zł (słownie: ................ złotych 0/100). 

3. Koszt sporządzenia posiłku nie może przekroczyć 35% kwoty ogólnej. 

4. Wykonawca za wykonanie usług wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie na 

podstawie faktur miesięcznych w rozbiciu na koszty wykonania posiłku, koszty tzw. „wsadu 

do kotła” oraz koszt całkowity wystawionych zgodnie z ilością zamówionych posiłków. 

5. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto 

w wysokości ………………………………zł (słownie: ………………….........................). 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na 

podstawie faktur, których miesięczna wartość wynosić będzie iloczyn: 

a) ceny wsadu do kotła i faktycznej ilości posiłków dotyczących żywienia 

uczniów, 

b) ceny przygotowania obiadów i faktycznej ilości posiłków dotyczącej żywienia 

uczniów, 

c) ceny wsadu do kotła, przygotowania obiadów i faktycznej ilości posiłków do-

tyczącej żywienia innych osób. 

2. Ilość posiłków ujętych w fakturach potwierdza uprawniony pracownik szkoły. 

3. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 na-

stępnego miesiąca za miesiąc poprzedzający, z wyjątkiem grudnia – w związku z zakończe-



niem żywienia dnia 22 grudnia i zakończeniem roku rozliczeniowego oraz czerwca w związ-

ku z zakończeniem okresu żywienia wystawienie faktury nastąpi nie później niż do końca 

tego miesiąca. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 

4. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na konto Wyko-

nawcy:..................................................................................................................... 

 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za realizowany przedmiot zamówienia wynikają-

cy ze złożonej oferty przez okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia transport posiłków do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt. 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 

o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem. 

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń, decyzji 

władz sanitarnych uniemożliwiających zapewnienie ciągłość realizacji dostaw Zamawiający 

może zlecić wykonanie niezrealizowanej części umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wy-

konawcy. 

§ 7 

 

Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od realizacji przedmiotu 

umowy oprócz sytuacji przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych również w następujących przypadkach: 

a) stwierdzenia przez osoby uprawnione rażącego naruszenia postanowień niniejszej 

umowy, a w szczególności zapisów § 1 niniejszej umowy, 

b) naruszenia norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

c) decyzji terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innych organów państwo-

wych uniemożliwiających lub ograniczających wykonawcy prawo do produkcji dań 

gorących i ich dostawy oraz przewozu posiłków. 

 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiają-

cemu i osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) stwierdzenie wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia norm 

żywnościowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych - w wys. 1.000 zł 

w każdym stwierdzonym przypadku, 

b) opóźnienia w dostarczaniu posiłków w stosunku do rozkładu czasu dostarczania 

posiłków - 1.000, zł za każdą godzinę spóźnienia, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7 niniejszej 

umowy - 10% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, 



d) w przypadku nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy – 20% wynagro-

dzenia za cały przedmiot umowy, 

e) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w dowolnym terminie – 20% war-

tości pozostałego zamówienia, 

3. Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 2. przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 9 

                                                                                                  

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakre-

sie działalności objętej przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł  na każde 

zdarzenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie 

trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę 

ubezpieczenia. 

3. Kopia polisy ubezpieczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Zama-

wiającego powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę  umowy. 

§ 10 

1. Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje 

możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej 

jednej z następujących okoliczności:  

a) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

 stawki podatku od towarów i usług - o wysokość tej stawki; 

b) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności siły 

wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie 

mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od 

nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, 

restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu; 

c) zmian organizacyjnych i przekształceń po stronie Zamawiającego wynikających z 

decyzji organów administracyjnych; 

2. Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, zmiana umowy może nastąpić zgodnie z 

przepisem art. 144 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 

3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 1 nie skutkuje obowiązkiem 

Zamawiającego dokonania zmiany Umowy. 

4. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 11 

 



1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

wy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach i w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagro-

dzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

2. Poza przypadkami, o których mowa powyżej zamawiającemu przysługuje prawo od-

stąpienia od umowy w następujących sytuacjach gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i pomimo wezwania Zama-

wiającego nie podjął realizacji w ciągu 3 dni, 

d) Wykonawca odstąpił od realizacji umowy i pomimo wezwania zamawiającego nie 

podjął kontynuacji w ciągu 3 dni. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wy-

wiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za wykonaną usługę za dwa ostatnie okresy rozlicze-

niowe. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważno-

ści takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

 

Niniejszą umowę zawiera się na okres od ........................ 2018 r. do ............ czerwca 2019 r. 

z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo oraz dodatkowo 

wolnych od nauki. 

§ 13 

 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Ko-

deksu Postępowania Cywilnego. 

§ 15 

 

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 

ze stron. 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 


