
 Załącznik Nr 3 do  Zaproszenia 
Umowa  Nr …….2022 (projekt) 

Zawarta w dniu …………….2022r. w Łoniowie pomiędzy:  

Obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  

Powiatem Sandomierskim z siedzibą przy ul. Mickiewicza 34, kod pocztowy 27-600 

Sandomierz, NIP: 8641823946 REGON 830409235, którego prawa i obowiązki związane z 

prowadzeniem Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci I Młodzieży, mieszczącego się 

w Łoniowie 124, będącego jednostką budżetową Powiatu Sandomierskiego,  Uchwałą Nr 

98/2019 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 maja 2019 r. w  sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży 

w Łoniowie reprezentuje: 

Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie (Odbiorca) 

Dyrektor  Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie 

Pani mgr Iwona Piskor 

Zwanym dalej Zamawiającym 

a 

............................................................... 

REGON:............................                       NIP:......................... 

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą'' reprezentowanym  przez: 

----------------------------------------------------------- 

§ 1 

1. Umowa określa „ Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla  

Wychowanków Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie W 

Roku 2022   przez  Wykonawcę do  siedziby  Zamawiającego i zasady  rozliczania  należności 

za świadczenia będące  jej  przedmiotem. 

2. Podane  w  formularzu cenowym i opisie  przedmiotu  zamówienia ilości stanowią 

szacunkowe zapotrzebowanie, jakie  Zamawiający  przewiduje   zakupić  w  okresie 

obowiązywania umowy. 

3. Z  tytułu   niezrealizowanych   wskazanych  w  formularzach  cenowych   i   opisie   

przedmiotu zamówienia   ilości  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały   roszczenia   przeciw  

Zamawiającemu. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Przygotowania, ugotowania i dostarczenie około 36  posiłków dziennie dla  dzieci  

i młodzieży. Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu. O liczbie posiłków Wykonawca będzie informowany przez 

Zamawiającego telefonicznie najpóźniej w dniu wykonania usługi, czyli tego samego 

dnia do godz. 9.00. 

2. Realizacji zamówienia przez pięć dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) w dni 

robocze. 

3. Dostarczenia posiłków do siedziby Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci  

i Młodzieży w Łoniowie z podziałem na cztery domy wchodzące w skład Centrum tj, 

Dom nr 1 -Łoniów 121, Dom nr 2- Łoniów 122, Dom nr 3 - Łoniów 123, Dom nr 4- 

Łoniów 124, w opakowaniach jednorazowych, (osobno zupa, osobno drugie danie). 

4.  Stosowania opakowań, które powinny być dostarczone w zbiorczym opakowaniu 

termoizolacyjnym gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury  



i jakości przewożonych potraw, i na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty 

i certyfikaty. 

5. Godzina dostarczenia posiłków: od 13.00 do godz. 14:00. 

6. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w sposób zgodny  

z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. 

7. Posiłki powinny być różnorodne, niepowtarzalne w ciągu kolejnych 5 dni. Posiłki muszą 

być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia 

zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających 

normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności. 

8. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami  

i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla dzieci i 

młodzieży. Gramatura posiłku po obróbce termicznej: -ziemniaki, kasza, ryż, kluski, 

makaron nie mniej niż 200 g, -mięso, ryba nie mniej niż 120 g, -surówka, warzywa, 

sałatki nie mniej niż 150 g, -naleśniki, pierogi, kluski nie mniej niż 400 g,- zupa nie 

mniej niż 500 ml. 

9. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 posiłek (zgodnie ze 

złożoną ofertą), która zwiera wszystkie koszty w tym transportu.  

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

zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP. 

 

§ 3 

1. Należność Wykonawcy  zostanie przelana na konto   w Banku 

................................................................................................................. 

w terminie 14dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami za dany miesiąc, Całkowita 

wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości dostarczonych gorących posiłków razy cenę 

jednostkową za gorący posiłek. 

3.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego na  fakturze. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych 

odsetek. 

§ 4 

1. Strony  ustalają   wynagrodzenie   Wykonawcy zgodnie  z  załączonym formularzem 

asortymentowo-cenowym co stanowi  zał. Nr 2. do  zaproszenia 

2Wykonawca gwarantuje  stałość  cen za towary ustalone formularzu asortymentowo-cenowym 

co stanowi  zał. Nr2. do  zaproszenia w całym okresie obowiązywania Umowy. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia brutto z powodu ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT.  

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01. 01.2022r.  do dnia  31.12. 2022r. 

§ 6 

1. Towar  dostarczany  będzie  transportem  i  na  koszt Wykonawcy, koszt załadunku  

i rozładunku  obciąża Wykonawcę. 

2. Zamawiający  dokonywać będzie  odbioru   jakościowego  i   ilościowego  w  swojej siedzibie. 



Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia  zwrotu i wymiany  wadliwego towaru  oraz   pokrycia  

kosztów transportu z tym związanych. 

3. 4. Zamawiający    zastrzega   sobie    możliwość   zwiększenia   wielkości    zamówienia  do  

20% wartości  zamówienia   podstawowego.    

5. Reklamacje   Zamawiającego   załatwiane    będą   w  terminie   odwrotnym  tj. takim  aby  nie 

spowodowało to zakłóceń  pracy  Centrum. 

§ 7 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości  

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2.W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy i nie należą mu się żadne kary umowne. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

1. Poza przypadkiem o którym mowa w §7,  stronom przysługuje prawo  odstąpienia od  umowy 

w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostaje  ogłoszona  upadłość  lub  likwidacja  firmy  Wykonawcy, 

b) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy, 

c) wykonawca  nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

d) w  przypadku   powtarzającego   się  dostarczania   przedmiotu   umowy  nie  spełniającego 

wymogów  oznaczonych  w   unijnych   i  polskich  normach   dla  żywności –pieczywa i jego 

przetworów. 

2) Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od upływu 

terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający  nie   przystąpi  do odbioru, lub  odmawia  odbioru  towaru  bez  uzasadnienia, 

c)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić swoich   zobowiązań umownych  wobec  Wykonawcy.  

§ 9 

1.Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub 

informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29  

stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  ( Dz.U.2021r. Poz1129 z późn. zm.)  i kodeksu 

cywilnego. 

3.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym miejscowo do rozpatrywania 

sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10 

Umowa   została   sporządzona   w   2   jednobrzmiących   egzemplarzach, po jednym  dla każdej 

ze  stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y 


