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zawarta dnia …………………..…. w Warszawie, pomiędzy: 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Przybyszewskiego 80/82 01-824 Warszawa, NIP 118-09-35-660, REGON 

010843854, reprezentowanym przez:  

Ewę Flaszyńską - Dyrektora OPS na podstawie Pełnomocnictwa o numerze GP-0052/3039 

/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy 

Zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

...................................................................................................................................................,  

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………..…………. 

Zwanym dalej Wykonawcą 

w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: 

„Przygotowywanie i dostarczanie gor ących posiłków (obiadów) do placówek OPS -

Bielany”  o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu ok. 
……………. posiłków dwudaniowych dla klientów poniższych placówek znajdujących 
się w Warszawie na Bielanach . 

2. Posiłki mają być dostarczane i wydawane w poniżej wymienionych placówkach: 
• Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia 13  
• Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono 5 A  
• Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, ul. Grębałowska 14  
• Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, ul. Grębałowska 14  

3. Posiłki będą dostarczane 5 dni w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i 
piątki, oprócz dni świątecznych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo modyfikacji określonego przedmiotu umowy 
polegającej na zmniejszeniu ilości posiłków, a Wykonawcy nie przysługuje z tego 
tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do umowy . 
 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………….. do dnia 31.12.2012 r. Zamówienie 
może być zakończone przed dniem 31.12.2012 r. w przypadku wyczerpania środków 
finansowych Zamawiającego. 

§ 3 

1. Godziny dostarczania posiłków do Zamawiającego w miejsca wskazane w § 1 mają 
odbywać się w godz. 12:45 do 14:00, z zastrzeżeniem iż posiłki muszą być przywiezione 
przed godziną ich wydawania. 
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2. Godziny wydawania posiłków: 

 1) Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia 13  – godz. 13:00 

 2) Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono 5 A  – godz. 13:00 

 3) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, ul. Grębałowska 14  – godz. 13:00 i 13:30 

 4) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, ul. Grębałowska 14  – godz. 14:00 

3. Posiłki będą posiadały wartości odżywcze i energetyczne zgodnie z danymi zawartymi w 
wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Posiłki będą przygotowywane w następujących proporcjach: 3 razy w tygodniu obiady 
mięsne, 2 razy w tygodniu (w środy i w piątki) obiady bezmięsne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania dekadowego jadłospisu wraz 
z gramaturą na następną dekadę w terminie 3 dni przed rozpoczęciem się danej dekady. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do jadłospisu, w tym 
części obiadów dietetycznych. Zmiany te zostaną każdorazowo uzgodnione z 
Wykonawcą. 

 

§ 4  

1. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad 
zawartych w ustawie z dnia 11.05.2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i 
żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.). 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za negatywne skutki zdrowotne 
wynikłe w następstwie spożycia dostarczonych obiadów. 

3. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonywania usługi innym 
podmiotom. 

4. Wykonawca raz na 6 miesięcy przedstawi Zamawiającemu aktualne zaświadczenie 
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stanie miejsca, w którym przygotowuje posiłki. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy 
aktualnej polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 
na kwotę 150 000 zł. Kserokopia polisy OC będzie dostarczona do Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Za realizację określonych w § 1 usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosownie do 
ilości dostarczonych posiłków. 

2. Łączna wartość umowy (bez podatku VAT) zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 
.......................... zł (słownie złotych: ..............................................) 

3. Łączna cena umowy (z podatkiem VAT) zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 
.......................... zł (słownie złotych: ..............................................) w tym .................... zł 
podatku VAT według .......... % stawki podatku VAT. 

4. Cena jednostkowa (z podatkiem VAT) obiadu, tj. zupa i drugie danie wynosi .................. zł 
(słownie złotych: .............................................). 

5. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po 
zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
wykonaniu usługi. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy 
z propozycją wcześniejszego rozliczenia usług wykonanych w danym miesiącu. 

7. Zamawiający może być obciążony tylko za faktycznie zamówione i odebrane posiłki. 
8. Faktura jest ważna tylko z wykazem ilości dostarczonych obiadów, potwierdzonych 

podpisami przyjmujących posiłki w poszczególnych placówkach/stołówce. 
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9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

10.Za dzień zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
 

§ 6 

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku nie 
realizowania niniejszej umowy w terminach wskazanych w umowie lub naruszenia 
jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
(z podatkiem VAT) przysługującego w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu).  

2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny umowy (z podatkiem 
VAT), o której mowa § 5 ust. 3. 

3. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych określonych w kc. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie 
faktury/rachunku. 
 

§ 7 

1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić po dwustronnym uzgodnieniu lub z 
zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia jednej ze stron. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w 
przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, a także wówczas, gdy 
posiłki będą przygotowywane z narażeniem zdrowia klientów.  

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w 
granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych ( tekst jedn. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) i pod 
rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

2. Do spraw związanych z realizacją niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn., zm.). W sprawach nie 
uregulowanych w w/w ustawach oraz niniejszej umowie stosuje się także przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych 
pomiędzy nimi na tle niniejszej umowy. W przypadku jednak braku możliwości 
osiągnięcia porozumienia, spory te poddane zostaną rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 9 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca         Zamawiaj ący 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1  

Oferta Wykonawcy- załącznik nr 2 

 


