Załącznik nr 2
GOPS.26.1.2021
UMOWA
„Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników
Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie w okresie od 03.01.2022r. do
31.03.2022r. ”
zawarta w dniu ……………………………….. roku w Łęce Opatowskiej pomiędzy:
Gminą Łęka Opatowska NIP: 6191945050 reprezentowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej Łęka Opatowska, z siedzibą w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4, w imieniu którego
działa:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lucyna Kasprzak – na podstawie
pełnomocnictwa Nr OR.0052.16.2019 z dnia 22 lipca 2019r. udzielonego przez Wójta Gminy
Łęka Opatowska zwanym dalej: "Zleceniodawcą" a
…………………………….. NIP …………………………REGON ………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez

§1
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostarczanie przez Wykonawcę obiadów dla
dorosłych uczestników Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie w okresie
03.01.2022r. – 31.03.2022r., adres ośrodka:
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Opatowie ul. Kępińska 8a, 63-645 Łęka
Opatowska.
2. Przewidywana liczba dwudaniowych obiadów w okresie realizacji zamówienia
wynosi ok. 1464 w tym: przygotowanie i dostawa ok. 930 obiadów – realizacja
zamówienia przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
przerw świątecznych i urlopowych) oraz przygotowanie i dostawa ok. 534 obiadów
– realizacja zamówienia przez siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli
łącznie ze świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia ilości obiadów, bez

konieczności zmiany umowy. W związku ze zmniejszeniem ilości obiadów
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec
Zamawiającego.
4. W ramach umowy należy przygotować i dostarczyć obiad składający się z zupy oraz
drugiego dania.
5. Ustala się obowiązującą gramaturę obiadów na nie mniej niż:
- zupa – 500 ml,
- mięso – ryba – nie mniej niż 120g,
- ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makaron) – nie mniej niż 200g,
- surówka, warzywa, sałatki – nie mniej niż 150g,
- naleśniki, pierogi, kluski – nie mniej niż 400g,
6. Dwa razy w tygodniu zamiennikami dań mięsnych mogą być dania bezmięsne np.:
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pierogi, naleśniki z serem, krokiety o minimalnej gramaturze – 400g.
Gramatura posiłków jest ustalana po obróbce termicznej.
Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w okresie
kolejnych 10 dni.
Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu przygotowany jadłospis z gramaturą
dań, opisem składników i wyszczególnieniem alergenów, do każdego piątku
poprzedzającego rozpoczynający się tydzień, do godziny 13.30.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków według przedłożonego
jadłospisu.
Miejsce przygotowywania obiadów przez Wykonawcę, sposób jego przygotowywania
oraz transport musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznosanitarnych.
Obiady powinny zostać przygotowane z uwzględnieniem wymagań, o których jest
mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r. poz. 2021 ze zm.) oraz zasad
prawidłowego żywienia określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
(Załącznik nr 1).
Obiady muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla
żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych i
posiadających aktualne terminy ważności.
Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych uczestników Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie odbywać się będzie codziennie od poniedziałku
do niedzieli, łącznie z przerwami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy.
Obiady należy dostarczyć w odpowiednich pojemnikach, gwarantujących wysoką
jakość potraw i odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne.
Zamawiający każdego dnia do godz. 9.00 telefonicznie poinformuje Wykonawcę o
liczbie obiadów na dany dzień.
Obiady należy dostarczyć o określonej godzinie tj. 13.00 – 13.30 na adres Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie.
Wykonawca dostarczać będzie obiady na własny koszt, własnym transportem
posiadającym aktualne zaświadczenie właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu
posiłków, w specjalistycznych naczyniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej
temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
Osoby, które będą wykonywały usługę, w tym również przewożące posiłki oraz
dokonujące załadunku i rozładunku posiłków są zobowiązane posiadać aktualne
orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Wykonawca zapewnia odbiór i utylizację niespożytych resztek posiłków. Odbioru
niespożytych resztek należy dokonać w dniu dostarczenia posiłku.
Wydawanie obiadów i zmywanie naczyń wielorazowego użytku należy do obowiązków
Zamawiającego.

23. Przygotowanie posiłków powinno być wykonywane przez kadrę posiadającą wymagane
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kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną przystosowaną do
sporządzania posiłków dla żywienia zbiorowego.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały czas trwania umowy aktualną
decyzję zatwierdzającą zakład do produkcji oraz dostarczania posiłków w formie
cateringu wydaną przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dotyczącą spełniania warunków do przygotowywania
posiłków oraz aktualny wpis właściwego terenowo Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków
w pojemnikach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłku.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych orzeczeń, decyzji i
zaświadczeń, o których mowa w pkt. 20 i 24 również w przypadku zmiany osób
wykonujących usługę, zmiany miejsca przygotowania posiłków lub zmiany środka
transportu do przewozu posiłku.
Za jakość, wartość energetyczną i odżywczą, temperaturę oraz estetykę obiadu
odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia …………………... do dnia
………………… .
§3
1. Cena jednego obiadu dla dorosłych wynosi brutto …………… zł (słownie:
………………………………).
2. Cena, o której mowa w pkt 1 nie może ulec zwiększeniu.
3. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.
„Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie w okresie od 03.01.2022r. do 31.03.2022r.” oraz
złożona w tym postępowaniu oferta Wykonawcy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania osoby do kontaktu, wraz z podaniem adresu
e - mail oraz numeru telefonu, aby zapewnić możliwość stałych kontaktów
Zamawiającego z Wykonawcą, umożliwiających prawidłową realizację warunków
określonych w umowie.
2. Zamawiający każdego dnia przekaże Wykonawcy telefonicznie liczbę obiadów do
przygotowania na dany dzień.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dziennej
zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawca uwzględniać

będzie przy przygotowaniu i dostarczaniu posiłków zmienione ilości, które zgłoszone
zostaną telefoniczne przez Zamawiającego w danym dniu do godziny 9.00.
§5
Warunki rozliczenia za przygotowanie i dostarczanie posiłków:
1. Rozliczenia za dostarczone posiłki – zamawiane przez GOPS w Łęce Opatowskiej będą
realizowane jeden raz w miesiącu na podstawie zestawienia ilości dostarczonych
posiłków.
2. Zestawienie, potwierdzone przez Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Opatowie oraz
Wykonawcę, należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym realizowano dostawy posiłków.
3. Zapłata za dostarczone posiłki nastąpi przelewem na konto Wykonawcy do 30 dni od
dnia otrzymania faktury wraz z zestawieniem.
§6
1. Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w
Opatowie odbywać się będzie przez 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli w
godzinach od 13.00 – 13.30 łącznie ze świętami oraz dniami ustawowo wolnymi od
pracy.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia laboratoryjnej oceny jakości
posiłków dokonanej przez organ nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej na koszt
Wykonawcy.
§8
Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli w poszczególnych placówkach dotyczącej
realizacji zamówienia zgodnie z zawartą umową.
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§9
Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za miesięcznym
wypowiedzeniem, z okresem wypowiedzenia upływającym w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonywania, bądź nienależytego
wykonywania postanowień niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do
należytego wykonania umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10
W granicach określonych niniejszą Umową, Wykonawca ponosić będzie
odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, powstałe w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich.
§ 11
Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w następujących przypadkach:
1. Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.) mającej wpływ na realizację umowy,
2. Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności,
których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,
4. Zmiany określającej strony umowy wynikającej w szczególności z połączenia,
przekształcenia, zmiany firmy, siedziby stron,
5. Zmiany godzin wydawania posiłków,
6. Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub
wstrzymania wykonywania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy lub
jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 5 000 zł.
2. W przypadku zatruć spowodowanych złą jakością posiłków lub sposobem ich
transportu, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dotyczące leczenia i
przeprowadzenia wszelkich koniecznych zabiegów sanitarnych, oraz wypłaty wszelkich
roszczeń odszkodowawczych będących wynikiem zatrucia, kierowanych do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwot z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 13
W zakresie nie uregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
§ 14
Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy
przygotowanie i dostarczenie
obiadów dla uczestników Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego w
Opatowie

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przygotowywane i dostarczane posiłki zostaną przygotowane z
uwzględnieniem wymagań, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2021 ze zm.) oraz zasad prawidłowego żywienia określonych przez Instytut Żywności i
Żywienia w Warszawie.

Podpis Wykonawcy ………………………………………………………………………….
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy
przygotowanie i dostarczenie
obiadów dla uczestników Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego w
Opatowie

Wykaz miejsc dowożenia posiłków

ODBIORCA

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne
Opatów
ul. Kępińska 8a,
63-645 Łęka Opatowska

Godziny
dostarczania
posiłków do
placówek
13.00 – 13.30

Godziny odbioru
niespożytych resztek
14.00 – 14.30

