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 Załącznik nr II  do 

Formularz Rozeznania rynku 

„Całodzienne wyżywienie 

wychowanków Internatu 

ZSB w Braniewie”. 

              

 
Umowa -wzór 

 
 

Umowa zawarta w dniu .............. w Braniewie pomiędzy 
Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie 
Reprezentowanym przez: 
1. Piotra Danielewicza - Dyrektor ZSB 
Zwanym dalej Zamawiającym 
a   
..................................................................... 
Reprezentowanym przez: 
1................................. 
 
Zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

§ 1. 
 

Przedmiotem umowy jest całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w 
Braniewie 

§ 2. 
1.Całodzienne wyżywienie, o którym mowa w § 1 rozumie się: 
• Śniadanie. 
• Obiad I danie (porcja zupy) 
• Obiad II danie.  
• Kolacja.  
 
2. Strony ustalają cenę za całodzienne wyżywienia dla jednego wychowanka 
(osobodzień) w wysokości .............zł złotych brutto (słownie: .............zł) 
3.Jednostkowa cena za poszczególne posiłki wynosi: 
Cena brutto 
   Śniadanie  .............zł w tym wsad do kotła .............zł 

 Obiad .............zł w tym wsad do kotła .............zł. 
 Kolacja .............zł.w tym wsad do kotła . .............zł 
 Razem brutto -  .............zł słownie: . .............zł) 

 
4. Strony nie przewidują zmian ceny za całodzienne wyżywienie jednego 
wychowanka w okresie obowiązywania umowy. Za dany okres rozliczeniowy (ilość 
dni) stanowi iloczyn wydanych posiłków w danym dniu według właściwej stawki 
określonej w § 2 pkt. 3. 
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§ 3 

 
 

1. Zamawiający określa zapotrzebowanie posiłków od obiadu w poniedziałek do 
obiadu w piątek w danym tygodniu żywienia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, w których posiłki nie będą przygotowywane 
przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w 
zależności od liczby przebywającym wychowanków w internacie ZSB.  
 
2. Zapotrzebowanie na określoną ilość posiłków, wynikającą z faktycznego stanu 
wychowanków w danym dniu, będzie zgłaszana dzień wcześniej przez 
Zamawiającemu pracownikowi Wykonawcy podczas wydawania kolacji. 
 
3. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia wielkości zamówienia Zamawiający nie ponosi 
żadnych konsekwencji. 
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji wydawanych 
posiłków w Rejestrze żywionym wychowanków. 
 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania posiłków w swojej stołówce. 
Obiady wydawane będą we własnej stołówce, która znajduje się w Braniewie ul. 
............................,  Natomiast śniadania i kolacje dostarczane i wydawane będą w 
Jadalni zamawiającego przez obsługę Wykonawcy Braniewo ul. Królewiecka 13 w 
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 

 
 Śniadanie – godz.  7:00 -8:00  
 Obiad –  godz.  14:00 – 17:00 
 Kolacja –  godz.  18:30 – 19:30  
 

6. Posiłki muszą być urozmaicone, odpowiadające normom zarówno pod względem 
ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, dużą ilość warzyw i 
owoców. Wykonawca musi gwarantować przygotowanie różnego rodzaju diet 
zgodnie z zaleceniem lekarza. Posiłki powinny spełniać Zasady Racjonalnego 
Żywienia. 

7. Przygotowanie posiłków maksymalnie dla 60 wychowanków. Liczba wychowanków 
uzależniona może być od dziennych stanów osobowych wychowanków, oraz z 
uwzględnieniem możliwości zaistnienia niższych stanów osobowych spowodowane 
wyjazdami młodzieży. Posiłki muszą spełniać zalecane normy żywności i żywienia 
dla młodzieży w przedziale wiekowym od14 do 20 lat. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dodatkowych 2 porcji z przyczyn 
nieprzewidzianych (z uwagi na niemożliwość dojechania wychowanków). 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt jadłospisu dekadowy z 
zaznaczeniem rodzajowo - wagowych wartości porcji na kolejny okres dekady, 
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jadłospis jest przedstawiany do wglądu na trzy dni przed końcem trwającej dekady, 
jednak w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi w jadłospisie, Wykonawca 
zobowiązany jest dostosować się do tych uwag i naniesienia właściwych zmian 
zgodnych z Ustawa bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz przepisy Unii 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności.. 

10. Przygotowane obiady będą wydawane przez Wykonawcę dla wychowanków 
internatu Zamawiającego w pomieszczeniach (jadalni-stołówki) Wykonawcy. 
Wykonawca zajmuje się myciem i wyparzaniem całości kompletu naczyń i sztućców. 
Natomiast śniadania i kolacje będą wydawane w jadalni Zamawiającego przez 
Wykonawcę dla wychowanków internatu Zamawiającego. Wykonawca zajmuje się 
myciem i wyparzaniem całości kompletu naczyń i sztućców, zabezpiecza i utylizuje 
resztki pokarmowe. Dostawa posiłków musi być dostarczana transportem do tego 
przystosowanym. 

11. Zamawiający udostępnieni pomieszczeń stołówki wraz z wyposażeniem w celu 
wydawania śniadań i kolacji, w internacie ZSB. 

 
12.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania kuchni i przestrzegania 
wymogów PIS i HACCP. Zamawiający w każdej chwili może wnioskować o 
przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
 
13. Wykonawca poda do wiadomości zatwierdzony jadłospis poprzez wywieszenie 
na tablicy informacyjnej w miejscu wydawania posiłków. 

 
§ 4 
 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 
przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 
organizacyjno-techniczne stosowane w czasie wykonywania przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie 
jest upoważniony do przekazania przedmiotu umowy do wykonania przez inne 
osoby. 

§ 5 
 

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy do posiadania 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
§ 6 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości technicznej i 
eksploatacyjnego sprzętu, maszyn i urządzeń, jakie są niezbędne do wykonania 
umowy. 

§ 7 
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W sytuacji nie przestrzegania warunków jakościowych lub sanitarnych produkcji, oraz 
wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

 
 
 
§ 8 
 

W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością posiłków Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dotyczące leczenia i przeprowadzenia 
wszelkich koniecznych zabiegów sanitarnych, oraz do wypłaty wszelkich roszczeń 
odszkodowawczych będących wynikiem zatrucia, kierowanych do Odbiorców. 

 
§ 9 
 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie 
faktur wystawionych przez Wykonawcę raz w miesiącu po jego zakończeniu.  
 
2. Faktury wystawiane będą na Zespół Szkól Budowlanych w Braniewie 14-500 
Braniewo ul. Wiejska 2  NIP 582-000-46-43 

 
 
§ 10 
 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty za wyżywienie po otrzymaniu faktury przelewem 
w terminie 14 dni licząc od daty ich otrzymania. 

 
§ 11 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 01 wrzesień 
2014 r. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 czerwieca 
2015r. 

§ 12 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowawczą będą kary umowne. 
Będą one płatne z następujących tytułów: 
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytuł odstąpienia od umowy, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2000, 00 zł 
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niedostarczenia 
faktycznej ilości posiłków w wysokości 3-krotności ceny określonej w § 2 pkt 3 za 
każdy brakujący posiłek. 

 
§ 13 

 
 

W razie zaistnienia 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 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 14 
 

Prawidłowość wykonania umowy będzie podlegać kontroli wykonywanej przez osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego. 

 
§ 15 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku zaistnienia 
jednej z następujących sytuacji: 
a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania 
uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo pisemnego Wezwania 
przez Zamawiającego. 
b. Prowadzi się postępowanie egzekucyjne z majątku Wykonawcy lub postępowanie 
upadłościowe przeciwko Wykonawcy. 
c. bez podania przyczyny z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 
§ 16 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 17 
 

Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 18 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

 
§ 19  
 

Umowę niniejszą sporządzono na 5 ponumerowanych stronach w 2 egzemplarzach, 
po 1 dla każdej ze stron. 
 
 

Wykonawca                                                             Zamawiający 
 
 

 
…………………………….. …     …………………………… 


