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Załącznik nr 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci
objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla
świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w roku 2021”,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną
część niniejszej umowy.
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§2
Przedmiotem umowy jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci
objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół*/ dla świadczeniobiorców
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole*.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załącznik do umowy, który
stanowi jej integralną część. Strony zobowiązują się wykonywać obowiązki przewidziane
zarówno w umowie, jak i w załączniku.
Gorące posiłki dla dzieci w szkołach będą wydawane we wszystkie dni nauki szkolnej w
okresie od 07.04.2021 r. do 22.12.2021 r. (z uwzględnieniem okresu wakacji, dni
ustawowo i dodatkowo wolnych oraz nauki zdalnej). Przyjmuje się, że przewidywalna
liczba posiłków (zestawów obiadowych składających się z zupy i drugiego dnia) w okresie
realizacji umowy wynosi 14 950 szt.1*
Gorące posiłki dla świadczeniobiorców w Świetlicy Wiejskiej w Kikole, ul. Targowa 1a,
87-620 Kikół będą wydawane w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. we wszystkie
dni robocze. Przyjmuje się, że przewidywalna liczba posiłków (zestawów obiadowych
składających się z zupy i drugiego dnia) w okresie realizacji umowy wynosi 1 560 szt. 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia maksymalnie o 30% przewidywaną
liczbę posiłków, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, w granicach kwoty
jaką może przeznaczyć na realizację przedmiotu umowy, przy uwzględnieniu
zaoferowanej przez Wykonawcy ceny brutto za jednej posiłek. Jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z powyższego prawa, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o
zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanego zakresu (części), jak również nie może
być podstawą do odmowy wykonania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przewidywaną liczbę posiłków
stosownie do aktualnych potrzeb, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację
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minimum 50%3 / 70%4* przewidywanej liczby posiłków. Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania
gwarantowanego zakresu (części) przedmiotu umowy.
6. Zwiększenie lub zmniejszenie przewidywanej liczby posiłków, o których mowa w pkt 2
i 3, wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju
pomocy społecznej lub z powodu dostosowania sposobu realizacji zamówienia do
wymagań stanu epidemii związanego z Covid-19.
*właściwe pozostawić
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§3
Zamawiający wymaga w trakcie realizacji umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności
związane z realizacją przedmiotu umowy:
1) przygotowywania posiłków – kucharz, pomoc kuchenna;
2) dostarczanie przygotowanych posiłków pod adresy wyznaczone przez
Zamawiającego - kierowca.
 o ile czynności te nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących
czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę wraz z listą tych osób.
Zamawiający, celem weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w ust. 2, może żądać w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni,
przedstawienia w szczególności:
1) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych
pracowników;
2) oświadczeń zatrudnionych pracowników,
3) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków
pracownika.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, do przedłożenia do
wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób realizujących czynności,
o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
2  4, w wyznaczonych terminach, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia osób realizujących czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy
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o pracę i będzie podstawą wymierzenia kary umownej określonej w § 8 ust. 2 pkt 3
umowy.
§4
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi (powierzy
wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy/om w części wskazanej w ofercie)*.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na
powierzenie wykonania części przedmiotu umowy w zakresie innym, niż wskazanym
w ofercie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak
również osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za swoje własne
działania lub zaniechania.
*właściwe pozostawić

§5
1. Cena jednostkowa posiłku (jednego zestawu obiadowego składającego się z porcji zupy
i drugiego dania) wynosi ………….. zł netto (słownie złotych: ………………..) plus
podatek VAT ……….% w wysokości …………… zł co stanowi łącznie ………… zł
brutto (słownie złotych: …………………..).
2. W cenie jednostkowej netto posiłku (składającego się z porcji zupy i drugiego dania)
uwzględnione są wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
dowóz posiłków do miejsc ich wydawania.
3. Cena jednostkowa netto posiłku pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu
zamówienia i nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany
będzie do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny jednostkowej netto posiłku, nawet jeśli
z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego wykonania umowy.
6. Na dzień zawarcia umowy łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: ……………… zł brutto
(słownie: ………………..).
7. Zapłata za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, fakturami
częściowymi wystawianymi za okres rozliczeniowy trwający jeden miesiąc kalendarzowy.
Do faktur częściowych dołączy Wykonawca wykaz dostarczonych w danym miesiącu
posiłków.
8. Wartość zrealizowanego przedmiotu umowy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa
w ust. 7, będzie obliczana na podstawie liczby faktycznie dostarczonych w danym okresie
posiłków i ceny jednostkowej netto za posiłek powiększonej o należny podatek VAT.
9. Należność jest płatna w terminie do ………5 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
10. Faktury należy wystawiać na:
1) Nabywca: Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, NIP 466-03-31-828;
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2) Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87620 Kikół.
§6
1. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego sprawuje Pani Joanna Małecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kikole; adres e-mail: ……………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy z Zamawiającym
w sprawach związanych z realizacją umowy jest: …………………………………….
adres e-mail ……………………..
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§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, poprzez złożenie
stosownego oświadczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem
7-dniowego terminu wypowiedzenia jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług będącej przedmiotem umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej, pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie;
2) Wykonawca nie będzie wykonywać należycie postanowień umowy;
3) Zamawiający nie otrzyma dotacji z budżetu państwa na dożywianie dzieci;
4) Wykonawca realizuje zamówienie nieterminowo lub niezgodnie z jadłospisem,
a sytuacja powtórzy się 2-krotnie w ciągu dwóch tygodni;
5) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte
postępowanie likwidacyjne, bądź postępowanie sanacyjne wobec Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-dniowego
terminu wypowiedzenia, jeżeli wydana zostanie przez uprawniony organ decyzja
uniemożliwiająca dostawę, produkcję lub przewóz posiłków przez Wykonawcę.
§8
Strony ustalą, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) dostarczania przez Wykonawcę posiłków nieterminowo lub niezgodnie z jadłospisem
w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)6 / 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych)7 za każdą niezgodność;
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2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 6 umowy;
3) za nieprzedłożenie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie
pracowników, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości 300,00 zł (słownie:
trzysta złotych) za każdy taki przypadek.
Strony ustalają, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie może przekroczyć łącznie 20% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust.
6 umowy.
Zamawiający ma prawo, a Wykonawca wyraża na to zgodę, do potrącenia kar
umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych (odszkodowanie uzupełniające).

§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawą Prawo zamówień
publicznych oraz wskazanym oraz w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana przepisów mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wystąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy wynikająca z zaistnienia
niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności, za którą żadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy;
3) zmiana liczby dni dożywiania w przypadku nie otrzymana przez Zamawiającego
środków finansowych (dotacji) lub zmniejszenia kwoty tych środków (dotacji).
§ 10
1. Wszelkie pisma przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata i zostało niezwłocznie potwierdzone
ich odebranie czy odczytanie.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy poczty elektronicznej (e-mail) podane przez
Strony.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie
siedziby lub adresu poczty elektronicznej. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie
siedziby lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres
siedziby lub adres poczty elektronicznej, Strony uznają za doręczone.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.
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2. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności lub
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać
w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ich rozwiązania będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego
§ 12
Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralne części są:
1) Opis przedmiotu zamówienia dla części nr ….. * zamówienia;
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………….
* numer części stanowiącej przedmiot umowy
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