
Umowa nr ….../20

zawarta  w  dniu  ………………..  roku  w  Tychach,  pomiędzy  Gminą  Miasta  Tychy,  Aleja
Niepodległości  49,  43-100  Tychy,  NIP:  646-00-13-450  reprezentowaną  przez  Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, ul.  Budowlanych 59, 43-100 Tychy -
mgr  Mariannę  Feith,  zwaną  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym,  a
……………………………………………………….   reprezentowanym przez  Panią  Beatę
Wiórek, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Strony  ustalają  co  następuje:

§ 1
1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  przygotowywanie  i  dostarczanie  przez

Wykonawcę gorących posiłków w postaci zup bez wkładu mięsnego, zup z wkładem
mięsnym  oraz  dań  jednogarnkowych  dla  podopiecznych  Noclegowni  Miejskiej  w
Tychach, ul. Mikołowska 122.

2. Zupy bez wkładu mięsnego w ilości 0,5 litra na osobę oraz zupy wraz z wkładem
mięsnym w ilości 0,5 litra w tym ok. 60-70 gram wkładu mięsnego na osobę, będą
przygotowywane  w  sposób  domowy,  z  dodatkiem  jarzyn  oraz  zamiennie  ryżu,
ziemniaków,  makaronów,  kasz.  Zupy  powinny  być  przygotowywane  na  wywarze
warzywno-mięsnym. 

3. Dania jednogarnkowe, w ilości 400 gram na osobę, będą przygotowywane w sposób
domowy i obejmować w szczególności takie potrawy jak bigos, gulasz, fasolka po
bretońsku, leczo, bogracz czy flaczki.

4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w przygotowywanych posiłkach, o których
mowa w ust. 2 oraz ust. 3,  gotowych produktów przetworzonych np. typu instant.

5. Jadłospis  winien  być  układany  przez  Wykonawcę,  a  posiłki  powinny  być
urozmaicone, smaczne i sycące, przygotowane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej
i  sanitarnej  dla  zbiorowego  żywienia,  spełniając  wymagania  higieniczne
isanitarne. 

6. W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  jakości  posiłków  Zamawiający  zastrzega  sobie
możliwość poddania ich badaniu laboratoryjnemu na koszt Wykonawcy.

7. Posiłki  będą  dostarczane  w godzinach  od  14:00  do  15.30  na  koszt  Wykonawcy,
w  pojemnikach  przystosowanych  do  przewożenia  żywności  (termosach),
utrzymujących odpowiednio wysoką temperaturę (70-80ºC) w sposób umożliwiający
spożycie posiłku bez potrzeby uprzedniego ich podgrzewania.  

8. Zupa bez wkładu mięsnego będą przygotowywane przez Wykonawcę raz w tygodniu
w piątki, przez 52 dni w roku (z wyłączeniem dni świątecznych ustawowo wolnych od
pracy).

9. Zupa z wkładem mięsnym będzie przygotowywana 4 razy w tygodniu – poniedziałek,
wtorek, środa, czwartek – przez 202  dni w roku (z wyłączeniem dni świątecznych
ustawowo wolnych od pracy).

10. Danie  jednogarnkowe  będą  przygotowywane  w soboty, niedziele,  dni  świąteczne,
ustawowo wolne od pracy, przez 111 dni w roku.

11. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia  zawartym  w  ogłoszeniu  o  zamówienia  z  ofertowym  z  dnia
……………………………..oraz  ofertą  Wykonawcy  z  dnia ……………..  roku.
Ogłoszenie o zamówieniu i oferta są załącznikami do niniejszej umowy oraz stanowią
jej integralną część.

12. Wykonawca  oświadcza,  że  na  dzień  złożenia  oferty  oraz  na  dzień  podpisania
niniejszej  umowy  spełnia  wszystkie  warunki  konieczne  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do
niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o  utracie  jakiegokolwiek  warunku
koniecznego do należytej realizacji przedmiotu zlecenia.

13. Wykonawca  oświadcza,  iż  jest  czynnym/nie  jest  podatnikiem  VAT.  *  -zaznaczyć
właściwe



§ 2
1. Wartość jednej porcji zupy bez wkładu mięsnego (0,5 l) wynosi …..złotych brutto.
2. Wartość jednej porcji zupy z wkładem mięsnym (60-70 gram wkładu, 0,5 l) wynosi

…... złotych brutto.
3. Wartość jednego dania jednogarnkowego (400 g) wynosi …….złotych brutto. 
4. Wartość zamówienia wynosi ……... zł brutto (słownie: ……. złotych 00/100 brutto).

Łączna ilość  porcji  wynosi  …...  posiłków. Wyliczenie  wartości  zamówienia  zostało
dokonane w oparciu                  o następującą kalkulację:
a) cena za 45 porcji zupy bez wkładki mięsnej x 52 dni = ………….. zł brutto;
b) cena za 45 porcji zupy z wkładką mięsną  x 202 dni = …………... zł brutto; 
c) cena za 45 porcji dania jednogarnkowego x 111 dni = ……………..zł brutto.

5. Ilość  zamówionych  posiłków  może  się  zwiększyć  lub  zmniejszyć  w  zależności
od liczby osób przebywających w Noclegowni Miejskiej.

6. W  przypadku  konieczności  zwiększenia  wartości  zamówienia  zostanie  ono
poprzedzone stosownymi negocjacjami z Wykonawcą. 

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę 7 razy w tygodniu od poniedziałku

do niedzieli na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego w przeddzień
odbioru posiłków, dotyczącego  ilości. Usługa wykonywana jest również w inne dni
wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).

2. Usługa będzie wykonywana na podstawie zamówienia określającego ilość posiłków,
złożonego  przez  Zamawiającego,  w  poniedziałki  (najpóźniej  do  godziny  9:30),
obejmującego  cały  tydzień.  W  przypadku  zmiany  okoliczności,  Zamawiający
zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  bądź  zwiększenia  ilości  posiłków
określonych w zamówieniu.

§ 4
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usługi wynikającej z niniejszej umowy

innym osobom bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wielkości porcji,  ich jakości,

warunków dostawy bądź nienależytego wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający
zastrzega  sobie  możliwość  wezwania  Wykonawcy  do  usunięcia  naruszenia.
W przypadku niezastosowania się do wezwania przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo do rozwiązania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał lub zaprzestanie wykonywania usług, oraz
jeżeli  umowa zostanie  rozwiązana  przez  Zamawiającego  z powodu nienależytego
wykonania umowy  przez Wykonawcę, Zamawiający  może zlecić świadczenie usług
innemu  podmiotowi.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  związanych
z  poniesieniem  przez  Zamawiającego dodatkowych  kosztów  wynikających  ze
zlecenia wykonania  zastępczego, koszty te w całości obciążają Wykonawcę.

§ 5
1. Zamawiający zobowiązuje się pokrywać koszty usługi za ilości i po cenach ustalonych

w czasie obowiązywania umowy. 
2. Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  fakturę  za  dany  miesiąc  do  2  dni

roboczych następnego miesiąca,  a Zamawiający  zobowiązuje się dokonać zapłaty w
terminie  7 dni  od otrzymania  faktury  przelewem,  na wskazany przez  Wykonawcę
rachunek  bankowy.

3. Faktura  winna  zostać  wystawiona  z  następującymi  danymi:  1)  Nabywca:  Gmina
Miasta  Tychy,  Aleja  Niepodległości  49,  43-100  Tychy,  NIP:  646-00-13-450,  2)



Odbiorca faktury: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59. 43-100
Tychy. 

§ 6
Umowa  została  zawarta na czas określony tj. na okres od  dnia 1 stycznia 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku.

 § 7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 8
W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje  się  właściwe  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  a ewentualne wynikłe w
toku  realizacji  spory  podlegają  rozstrzygnięciu  przez  właściwy  Sąd  dla  siedziby
Zamawiającego. 

§ 9
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do
których uzyska dostęp w związku z realizacją niniejszej umowy, do zachowania w tajemnicy
sposobów zabezpieczania danych osobowych, do których ma dostęp w związku z realizacją
niniejszej  umowy,  do  bezwzględnego  przestrzegania  przepisów  z  zakresu  danych
osobowych  (w  szczególności  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z
04.05.2016r., Nr 119, s.1, sprost. Dz. Urz. UE L z 23.05.2018r., Nr 127, s. 2).  Powyższe
zobowiązania  ma również  zastosowanie  po wygaśnięciu  niniejszej  umowy. Uregulowania
zawarte  niniejszym paragrafie  dotyczą wszystkich  osób,  za  pomocą których Wykonawca
wykonuje niniejszą umowę. 

§ 10
Umowę  sporządzono  w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA:                                                     ZAMAWIAJĄCY: 


