
 
 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

UMOWA NR ……………… 

zawarta w dniu ……………………………. w Barcinie 

Pomiędzy: 

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-190 
Barcin NIP …………………………… Regon ……………………………….  

reprezentowaną przez  ………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
………………………………………………… z siedzibą …………………………………  

NIP: ………………..……, REGON: ………………  

reprezentowaną przez  ………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
w oparciu o przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579) o treści następującej:  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu  na 

potrzeby Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie , przy ul. Mogileńskiej 3 obiadów 
dwudaniowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko - pimorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie  9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

3. Zamawiający planuje, że należy dostarczyć:  

- ok. 25 obiadów dwudaniowych dziennie.  

- W okresie realizacji umowy należy dostarczyć ok.: 

w 2018 r. – 25 posiłków x 104 dni = 2600 sztuk obiadów 

 w 2019 r. – 25 posiłków x 250 dni = 6250 sztuk obiadów 

 w 2020 r. – 25 posiłków x 104 dni = 2600 sztuk obiadów 

Zamawiający informuje, że w ośrodku przebywać będzie dziennie ok. 25 uczestników. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych 
posiłków i zapłaci Wykonawcy jedynie za zamówione i faktycznie dostarczone posiłki. 

5. Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od ilości przebywających w danym dniu 
uczestników. Zamawiający zamówi telefonicznie u Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków 
najpóźniej do 3 godzin przed podaniem posiłku.  

6. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.  od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych i innych dni ustalonych przez 
Zamawiającego, o których z 5 dniowym wyprzedzeniem poinformuje Zamawiający - w godzinach 
od 11:30 do 12:00 

7. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy ośrodka, dostawa posiłków 
odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

8. Wykonawca dostarczał będzie do Zamawiającego ustalone menu z podaniem składników 
wagowych (gramatury) potraw (na cały tydzień) z wyprzedzeniem, w każdy piątek tygodnia. 



 
 

 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym 

jadłospisem. 

10. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. 

11. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149) łącznie z 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 
2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1154) jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowne w ramach 
żywienia zbiorowego. 

12. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone 
przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego 
żywienia dzieci i młodzieży.  

13. Zamawiający określił w SIWZ  warunki ilościowe, jakie muszą spełniać posiłki. 

14. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki, zachowując wymogi 
sanitarnoepidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 
odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 
produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.   

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę 
przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.   

17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na 
towar wolny od wad w ciągu 1 godziny, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub 
odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie 
stwierdzona zła jakość posiłków, lub gdy będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 
zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem 
higienicznym środków transportu przewożącego przedmiot umowy. 

18. Transport posiłków musi odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę  
i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do 
przewozu żywności.  

19. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w Dziennym Domu Pobytu 
„ZACISZE” w Barcinie, adres ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin realizowane będzie przez Wykonawcę 
na jego koszt. 

20. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojemniki na odpady, ich odbiór i utylizację.  

21. Zamawiający dostarcza  własne naczynia porcelanowe(talerze, sztućce, szklanki oraz naczynia do 
napojów ciepłych) do każdego posiłku. 

22. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim 
wydawaniem posiłków uczestnikom korzystającym z usług stołówki.   

23. Koszty związane z wydawaniem posiłków, myciem naczyń ponosi Wykonawca. 

24. Koszty związane ze sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający. 

 
§ 2 

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), osób  
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: przygotowywanie posiłków. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu wykaz 
pracowników, którzy wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego, wykaz zawiera: 

a) liczbę pracowników wykonujących określony rodzaj czynności, 



 
 

 
b) rodzaj wykonywanych przez nich czynności, 

c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników, 

d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy 

3. Wykaz pracowników, stanowić będzie załącznik do umowy. Dane w wykazie powinny być na 
bieżąco, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia stosownych okoliczności, aktualizowane 
przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu na piśmie. Każdorazowa zmiana w wykazie osób, 
nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących 
zamówienia do wiadomości Zamawiającego). 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni 
robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, że wskazani pracownicy byli w 
danym okresie zatrudnieni na warunkach określonych w wykazie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników przez cały okres 
realizacji wykonywanych przez nich czynności, bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
W przypadku wątpliwości Zamawiającego, w szczególności co do autentyczności i zgodności ze 
stanem faktycznym informacji podanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lub innych okoliczności 
dotyczących zatrudnienia pracowników, Zamawiający we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy 
ma prawo podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Wykonawca może 
zostać zobowiązany do okazania we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie pracowników. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania;   

7. Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca oświadcza, że 
zobowiązuje się utrzymać zatrudnienie co najmniej jednej osoby wskazanych do zatrudnienia w 
ramach przedmiotowej klauzuli społecznej  nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy z 
Zamawiającym, a w przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez tą osobę lub  przez  
pracodawcę przed  zakończeniem  tego  okresu,  wykonawca  będzie  obowiązany  do  zatrudnienia 
na to miejsce innej osoby spełniającej wymogi klauzuli społecznej zgodnie z treścią Specyfikacji. 

8. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których 
mowa w ust. 7 dotyczących zatrudnienia tej osoby przez cały czas trwania umowy. W ramach 
czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający jest 
uprawniony w szczególności do: 



 
 

 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia osób, o których mowa 7 oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań 
określonych przez zamawiającego, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp 
Oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu do realizacji zamówienia w liczbie wymaganej 
przez zamawiającego, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 

 
 

§ 3 
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego cena brutto  

dziennego wyżywienia  wynosi  :..................... zł (słownie: ..................... złotych 00/100).  
2. Powyższa cena została skalkulowana w oparciu o cenę brutto jednego posiłku:  

- obiad + napój: cena netto …………….+ VAT ……………………. = cena brutto ………………… zł 
(słownie:.....................................) 

3. Szacunkowa wartość umowy wynosi……………………………….. zł (suma planowanej ilość posiłków w 
trakcie trwania umowy tj. - ok. 11.450 obiadów x stawka ………….…zł, z ust. 2). 

4. Wykonawca za wykonanie usług wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie na podstawie 
faktur częściowych wystawianych po każdym miesiącu świadczenia usługi, zgodnie z ilością 
zamówionych posiłków w oparciu o cenę jednostkową jednego posiłku podaną w ofercie 
Wykonawcy.  
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na podstawie 

faktury, której miesięczna wartość wynosić będzie iloczyn jednostkowej dziennej ceny ofertowej 
pomnożonej przez faktyczną ilość posiłków potwierdzonych przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego. 

2. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia następnego 
miesiąca na adres odbiorcy usługi – Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.  

3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu ……………. dni od daty otrzymania faktury na konto                
Wykonawcy:....................................................................................................................................... 

4. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy, bez zgody Zamawiającego.  

§ 5 
1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 

 o zagrożeniach dla ciągłości świadczenia usług objętych zamówieniem.  

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń władz sanitarnych 
uniemożliwiających ciągłość świadczenia usług może zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 6 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków przewidzianych w 

Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa zamówień publicznych w następujących przypadkach:  
1) Naruszenia norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  



 
 

 
2) Decyzji Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych organów państwowych 

uniemożliwiających dostawy, produkcję dań gorących i przewozu posiłków, 
3)  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach - W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy ; 

4) Wykonawca nie rozpoczął usługi cateringu bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 
5 dni; 

6) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
7) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
8) Wykonawca nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy i pomimo wezwania przez 

Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia uchybień nie stosuje się do tego wezwania, 
9) Wykonawca zaprzestał spełniania klauzul społecznych wskazanych w SIWZ oraz z § 2 ust. 7 

umowy i w terminie wyznaczanym przez Zamawiającego nie przywrócił stanu zatrudnienia na 
warunkach koniecznych do zachowania klauzuli społecznej, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i ma zawierać 
uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz 
zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia.  

 
§ 7 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 
trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach:  

1) stwierdzenie wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia norm 
żywnościowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych - w wys. 1.000 zł w każdym 
stwierdzonym przypadku,  

2) opóźnienia w dostarczaniu posiłków w stosunku do rozkładu czasu dostarczania posiłków 
- 100 zł za każdą godzinę spóźnienia,  

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 6 niniejszej umowy  
w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 3, 

4) za niedostarczenie Wykazu osób o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy – 200 zł za każdy 
dzień spóźnienia, 

5) każdorazowo za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy - w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia wymogu 
zatrudnienia pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w 
okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą 
osobę poniżej liczby pracowników wskazanych w „Wykazie pracowników” stanowiącym 
załącznik do umowy. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zostanie 
proporcjonalnie do wymiaru etatu niezatrudnionego pracownika, 
6) w przypadku niezatrudniania osoby wymaganej przez klauzule społeczną, o której 
mowa w § 2 ust.  7 umowy , Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 



 
 

 
Zamawiającym, w wysokości  2 %  wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 
ust. 3. 

3. Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 2. przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.  

§ 8 
1. Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być 
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

§ 9 

Niniejszą umowę zawiera się na okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.  

 

§ 10 

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.  

§ 11 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 
Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania 
Cywilnego.   

§ 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.   

  

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                               WYKONAWCA:  

  


