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UMOWA Nr OPS.5113.D1.2017 

 

  Zawarta w dniu …………………… r. w Dwikozach pomiędzy Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Dwikozach mającym siedzibę w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15, zwanym dalej 
„Zamawiającym”  reprezentowanym przez: 

 1.  Ewa Piorun – Kierownik OPS w Dwikozach 

  

a ………………………………………………………………………. 
                                                                             / nazwa podmiotu będącego wykonawcą /

 

mającym swą siedzibę w ……………………………………………………….. 
                                                                                   / adres wykonawcy / 

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

 1. ………………………………………………………. 
                                          / imię, nazwisko i stanowisko służbowe przedstawiciela / 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy poprzez „Zapytanie 
Ofertowe” została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi p.n.: „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”  zgodnie z ofertą. 

 

§ 2 

Termin realizacji zadania: 4 września 2017 r. – 22 czerwiec 2018 r. (do zakończenia roku 
szkolnego) 

 

§ 3  
Należność za posiłki ustala się na podstawie złożonej oferty – cena jednego posiłku  wynosi: 
brutto ……………….. zł  
słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy.  

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z produktów własnych 
z uwzględnieniem zasad warunków i wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1256). 

 

§ 5 

1.   Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2.   Kary  te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
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należności z miesiąca poprzedniego ustalonej na podstawie faktury. 

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 
3 % należności z miesiąca poprzedniego ustalonej na podstawie faktury. 

 

§ 6 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Ustala się miesięczne okresy rozliczeniowe. Zamawiający dokona  zapłaty faktury do 30 dni po 
otrzymaniu faktury  na konto Wykonawcy według wskazań na fakturze.  

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy 
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 9 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej 
umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy  w sprawie zamówienia publicznego 
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Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Zamawiającego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Rejonowy w Sandomierzu. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

  Zamawiający:                                       Wykonawca: 

 


