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- wzór – 

 

                                                                                        Załącznik nr 2 do warunków udziału 

Znak sprawy: MOPS.K.3202.1.2020.SM 

 

Umowa Nr  …………………… 
 
zawarta w dniu   ……………………….  w  Brzegu pomiędzy:  

Gminą Brzeg, adres siedziby 49 – 300 Brzeg, ul. Robotnicza 12; NIP 529-179-92-45 – 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu, ul. Chrobrego 32a                         

w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeg Pan  Sebastian 

Matuszewski – Kierownik Ośrodka raz Pani Dorota Solińska- Główny Księgowy Ośrodka, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  …………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”.  

 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania uproszczonego na usługi 

społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

      § 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  zobowiązuje się w ramach zawartej umowy do:  

1) Przygotowania i wydawania gorących posiłków (obiadów dwudaniowych                              

i kompotu) dla osób dorosłych, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzegu w okresie  od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r., dla średnio około 260 osób 

dziennie - ilość ta jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec 

zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby 

osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty 

wyłącznie za faktycznie wydane posiłki.  

2) Realizacja zamówienia 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. ……………. 

Obiady będą wydawane na wynos w …………………… w opakowaniach 

jednorazowych, termoizolacyjnych ze sztućcami jednorazowego użytku, menażkach 

będących własnością odbierającego lub na miejscu na talerzach i sztućcach 

Wykonawcy.  

3) Przez posiłek dwudaniowy rozumie się obiad składający się z zupy, drugiego dania, 

surówki oraz kompotu lub soku, spełniający następujące wymagania:        

a) porcja zupy – minimum 350 ml przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym 

lub warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup 

przygotowanych na bazie proszku. 

b) drugie danie spełniające następujące wymagania minimalne: gramatura co 

najmniej 400g, w tym:  

 posiłki mięsne (minimum 3 posiłki tygodniowo): 100g mięso, 200 g ziemniaki (lub 

zamiennie ryż, kasza, makaron), 100 g surówka, 

 posiłki półmięsne (maksymalnie dwa posiłki tygodniowo typu: makaron  

z sosem bolognese, lasagne, gołąbki, pierogi), 
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 danie bezmięsne (maksymalnie 2 posiłki tygodniowo) typu: naleśniki, placki  

ziemniaczane, pierogi itp., 

 świeża ryba 100 g (filet) wymaga się, aby przynajmniej raz w dekadzie (10 dni) użyć 

świeżego fileta z dorsza lub miruny albo  tuńczyka wraz z dodatkiem skrobiowym (np. 

kasza, makaron, ziemniaki, ryż), 100 g surówka, 

c) do każdego posiłku musi być dodawany kompot lub sok owocowy - porcja 200 ml. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy (opis tożsamy        

z przedmiotem zamówienia określonym w Warunkach Udziału).  

§ 2 

Przygotowanie posiłków powinno być wykonane przez kadrę posiadającą wymagane 

kwalifikacje zawodowe, spełniające wymogi SANEPID-u, oraz w oparciu o bazę kuchenną      

i transportową przystosowaną do sporządzania i transportu posiłków dla żywienia 

zbiorowego. 

       § 3 

1. Cena przygotowanego posiłku (obiadu): 

a) w 2020 roku wynosi  - ………… zł. netto, podatek VAT …….% , co daje cenę  

brutto ………… zł. 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

b) w 2021 roku wynosi  - ………… zł. netto, podatek VAT …….% , co daje cenę  

brutto ………… zł 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

 

2. Ceny wymieniona w ust. 1 nie może ulec zmianie.  

 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczane jako iloczyn faktycznie wydanych 

posiłków w danym miesiącu kalendarzowym i ceny jednostkowej określonej w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

 

4.  Ogólna wartość zamówienia nie może jednak przekroczyć kwoty określonej w ofercie 

wykonawcy tj. …………. zł netto, …………….. zł brutto. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości kwoty, o której mowa 

w ust. 4 umowy. Wykonawcy nie służy jakiekolwiek roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia. 

 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

 

§ 4 

 

1. Rozliczenie za wydane obiady dokonywane będzie na podstawie miesięcznych faktur, 

które Wykonawca wystawi i doręczy Ośrodkowi do 5 dnia każdego następnego 

miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z załącznikiem określającym listę osób 

spożywających obiady oraz ilość spożytych obiadów  w danym miesiącu. 

Należności, o których mowa wyżej będą regulowane w miesięcznych okresach 
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rozliczeniowych w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze.  

2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę  

faktura/rachunek wystawiona na Nabywcę – Gmina Brzeg, 49-300 Brzeg ul. 

Robotnicza 12, NIP 7471248878, Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Brzegu, 49-300 Brzeg ul. Chrobrego 32a.  

3. Dopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). 

Faktury w formie elektronicznej składane będę poprzez formularz „Pisma Ogólne” na 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, 

znajdującą się naplatformie ePUAP www.epuap.gov.pl, na której istnieje adres skrytki 

odbiorczej /MOPSBRZEG/skład_ESP. Każda wysłana wiadomość do której załączona 

będzie eFaktura musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za 

pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego, weryfikowanego ważnym, 

kwalifikowanym certyfikatem. 

§ 5 

 

1.  Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonaniu przedmiotu 

umowy Określonego w Warunkach Udziału Zamawiający będzie naliczał kary 

umowne w następujących  przypadkach i wysokości: 

1) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 3 umowy 

za każdorazowe opóźnienie w wydawaniu posiłków w ustalonym czasie i terminie, 

2) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 3 umowy 

za każdorazowe niedotrzymanie wymaganej gramatury, temperatury i jakości 

wydawanych posiłków, 

3) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 3 umowy 

za  nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży, spożywania napojów alkoholowych w 

lokalu w czasie spożywania posiłków objętych przedmiotowa umową, 

4) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust.3 umowy 

za brak wywiązania się z liczby godzin wydawania posiłków – zadeklarowanej w 

ofercie – za każdy stwierdzony przypadek, 

5) 20 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 3 ust. 4 umowy, za 

odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub rozwiązanie 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek uchybienie będzie miało miejsce trzykrotnie w czasie 

jednego miesiąca rozliczeniowego Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o 30 % stawki miesięcznej. 

3. Podstawą do naliczenia kar umownych jest sporządzony protokół z przeprowadzonej 

kontroli lub dokumentujące zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1-2.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na mocy 

przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli powstała szkoda przewyższa wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 6 

 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania ilości obiadów 

szacunkowo określonych w Warunkach Udziału. 

 



 4 

§ 7 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności: 

1) trzykrotnego pisemnego potwierdzonego przez zamawiającego niewykonania przez 

Wykonawcę usług objętych niniejsza umową, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości        

o tych okolicznościach. W tam przypadku Wykonawca nie może żądać kary umownej 

ani też odszkodowania. 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął świadczenia usług                           

w terminie wskazanym w § 7 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację usług i przerwa  ta trwa 

dłużej niż 2 dni, pomimo wezwania  wystosowanego przez Zamawiającego 

 

§ 9 

 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                        

z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł. 

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia, 

jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

 

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

2) wartość zmiany umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej   

pierwotnie w umowie. 

§ 11 

 

1. Przez podpisanie umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do 

przetwarzania danych osobowych przez publikację umowy, wraz z jej numerem, 

szczegółowym zakresem prac, datą zawarcia, łączną wartością oraz  nazwą i adresem 

kontrahenta, z którym została zawarta umowa w publicznym rejestrze umów 

prowadzonym przez Ośrodek i publikowanym w BIP Ośrodka. Ośrodek jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy  z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 100 z późn. 

zm.) i jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasad 

określonych w powołanej ustawie. 

2. W celu wykonania niniejszej Umowy, Zamawiający powierzy Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, regulować 

będzie umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy 

Zamawiającym  a Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy. 

 

      § 12 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona 

sam, przy udziale podwykonawcy/ów w zakresie określonym w Ofercie. 

2. Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania przedmiotu umowy ani jakiejkolwiek 

jego części stronie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechania lub działania osób trzecich, 

którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy, jak za zaniechania i działania 

własne oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za 

szkody powstałe  w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w zawartej z nim umowie. 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie  

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

            

                                                            §  14 

 

W razie powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§  15 
 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu umowy (zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku nr 1 do WU)  

Załącznik Nr 2: Oferta Wykonawcy 

Załącznik Nr 3: Umowa przetwarzania danych osobowych 

 

 

           

 

 

……………………                                                                                …………………. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 


