
Znak sprawy  DDSW.26.1.2016                                                        
 

                                                                                                        Załącznik nr ........ do oferty 
 

 

UWAGA: 

PO  PODPISANIU  NALEŻY 

D O Ł Ą C Z Y Ć   D O   O F E R T Y! 

 

UMOWA - WZÓR 
 

Zawarta w dniu ......................................r w Zgierzu pomiędzy: 
 

1. Dziennym Domem ”Senior- WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12 
NIP:7322176613, Regon 362561057, reprezentowanym przez Panią Katarzynę 
Kapusta - Dylik – Kierownika Domu, zwanym dalej Zamawiającym ,        
a 
2. ....................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez ........................................................................ wpisanym do 
................................. pod nr ................................................. NIP ......................... Regon 
...................................................................................................................  zwanym dalej 
Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej 
oferty znak sprawy............................................ 
o następującej treści: 
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, przygotowanie i dostawę 
obiadów dwudaniowych wraz z kompotem pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedzieli i 
świąt, na bazie własnych produktów z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego 
dla pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Zgierzu. 

2. Obiady powinny być dostosowane do wymagań zgodnych z zasadami żywienia 
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie a pomieszczenia kuchenne, w których 
Wykonawca będzie przygotowywał  posiłki winny spełniać wymogi Sanepidu, konieczne 
do prowadzenia zbiorowego żywienia. 

3. Posiłki powinny być dostarczone w pojemnikach gastronomicznych GN ze stali 
nierdzewnej i pojemnikach termoizolacyjnych GN spełniających wymogi HACCP. 

4. W skład zestawów obiadowych będzie wchodzić: zupa, inna na każdy dzień tygodnia, 
drugie danie, przy czym w tygodniowym jadłospisie winny być uwzględnione cztery dni 
zawierające dania mięsne, jeden dzień zawierający danie rybne. Dopuszcza się raz na 
dwa tygodnie jeden dzień zawierający dania bezmięsne. Do zestawu obiadowego 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatki w postaci surówki lub warzyw 
gotowanych oraz kompot. 

5. Temperatura dostarczanych posiłków winna wynosić: 

- dla zup nie mniej niż 75OC 

- dla drugiego dania nie mniej niż 63OC 

6. Maksymalna dzienna liczba dostaw wynosi 50 obiadów (łącznie norm i diet). 
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7. Łączna przewidywana liczba dostaw może wynosić maksymalnie 1100 zestawów 
obiadowych dwudaniowych miesięcznie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dowieźć zestawy obiadowe do Domu Dziennego Pobytu 
(DDP) w Zgierzu ul. Cezaka 12 własnym transportem w dni robocze od poniedziałku              
do piątku w godz.  od 11.30 do 12.00. 

9. Planowana, dokładna liczba zamawianych na dany dzień zestawów określona zostanie 
w zapotrzebowaniu składanym telefonicznie danego dnia  nie później niż do godz. 9.00. 

10. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu propozycję jadłospisu na następne 
10 dni roboczych (dekadę) 2 dni robocze przed rozpoczęciem dekady. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji ustalonego z Zamawiającym jadłospisu. 

12. Zamawiający będzie miał prawo do wprowadzenia zmian w zaproponowanym przez 
Wykonawcę jadłospisie w przypadku gdy nie będzie on dostosowany do wymagań                    
i upodobań pensjonariuszy. 

 

 
§ 2 

[WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] 
 

1. Koszt jednego zestawu obiadowego wraz z dowozem na ul. Cezaka 12 w Zgierzu 
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę wynosi .....................zł brutto 
(słownie...............) 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone zestawy zgodnie z ustaloną ceną za 
zestaw i ilością dostaw zrealizowanych w danym miesiącu na podstawie faktury VAT 
wystawionej na koniec miesiąca za dostawy zrealizowane w tym miesiącu. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy nr .........................................                     
w banku .................................................... w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 
 

§ 3 
[TERMIN WYKONANIA] 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony  od 01.08.2016r. do 31.12.2017r. 
 
 

§ 4 
[KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE] 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. za opóźnienia w dostawie obiadów na oznaczoną godzinę - w wysokości 15% wartości 
danej dostawy, która była opóźniona 
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1. za nieuzasadnione odstąpienie od umowy bez jej wypowiedzenia lub zachowania wa-
runków uzasadniających rozwiązanie - w wysokości przeciętnej miesięcznej wartości 
dostarczanych obiadów.  

2. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 umowy w wysokości 
10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

 
 

§ 5 
  [ ZMIANY  UMOWY ] 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli: 
 1)nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
 oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy albo 
 2)okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czym korzystność zmiany 
 rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu  do  
 konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego 
 wynikających z zawartej umowy albo 
 3) konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu 
 należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,                           
 w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany 
 na   rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie 
 obowiązujących, itp. 
 

§ 6 
[ROZWIĄZANIE UMOWY] 

 
1. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym złożono drugiej stronie oświadczenie woli o wypowiedzeniu 
umowy. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia                 
w przypadku nie wywiązywania się przez drugą stronę z jej postanowień                              
w szczególności dotyczących: terminowości dostaw, ich jakości, warunków określonych 
w Opisie przedmiotu zamówienia, a także płatności za dostawy. Warunkiem 
rozwiązania umowy jest uprzednie bezskuteczne wezwanie drugiej strony do usunięcia 
uchybień dotyczących  realizacji umowy w określonym terminie . 

 
 

§ 7 
[ SPORY ] 

Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim 
bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
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§ 8 
[ODESŁANIE] 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 

§ 9 
[ZAŁĄCZNIKI] 

Integralną część umowy stanowi : 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy 

 
 

§ 10 
[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY] 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 

 
           ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 

      
                                                 Oświadczam, że 

 zapoznałem się z treścią niniejszego Wzoru  umowy  zawartą w paragrafach od 

nr 1 do nr 10  - akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 
 
 
 

                                            Podpis Wykonawcy ................................................ 
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