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         Braniewo, 04.08.2020r. 

 

Ogłoszenie 

 

O zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty 

określone w art. 138g ust. 1 . 

 

 „Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych 

 w Braniewie” 

 

 

Dane zamawiającego:   

 
Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie 

ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo 

woj. Warmińsko-Mazurskie 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Całodzienne wyżywienie wychowanków 

Internatu ZSB w Braniewie”. Kod CPV-55521200-0 Usługi dowożenia 

posiłków,55320000-9 Kod CPV-55.52.40.00-9- Usługi podawania posiłków, Kod 

CPV -55321000-6 Usługa przygotowania posiłków, Kod CPV - 55523100-3 Usługi 

w zakresie posiłków szkolnych. 

2. W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązuje „System HACCP” 

regulowany: Ustawa bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz  przepisy Unii 

Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

3. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy 

na trzy posiłki dziennie: 

a. Śniadanie 

b. Obiad (I danie i II danie) 

c. Kolacja 
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4. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wydawania obiadów  

w swojej stołówce, która znajduje się nie dalej niż 1500 m od miejsca 

zakwaterowania wychowanków internatu ZSB to znaczy 14-500 Braniewo, ul 

Wiejska 2, woj. Warmińsko-Mazurskie i jest w stanie zagwarantować spożywanie 

posiłków przynajmniej przez 40 osób jednocześnie, natomiast śniadania i kolacje 

wydawać w jadalni zamawiającego przez obsługę Wykonawcy oraz ich wydania 

w wyznaczonych godzinach tj. 

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 

Śniadanie – godz. 7:00 – 8:00 –stołówka Zamawiającego 

Obiad –  godz. 14:00 –17:00- stołówka Wykonawcy 

Kolacja – godz. 18: 30- 19:30- stołówka Zamawiającego 

5.  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. 

6. Przygotowanie posiłków dla około 58 wychowanków. Liczba wychowanków 

uzależniona może być od dziennych stanów osobowych wychowanków, oraz  

uwzględnieniem możliwości zaistnienia niższych lub wyższych stanów 

osobowych młodzieży (przyjęcia lub zwolnienia z internatu). Posiłki muszą 

spełniać zalecane normy żywności i żywienia dla młodzieży w przedziale  

wiekowym od 14 do 20 lat. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dodatkowych 2 porcji  

z przyczyn nieprzewidzianych (z uwagi na niemożliwość dojechania 

wychowanków). 

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt jadłospisu dekadowy  

z zaznaczeniem rodzajowo - wagowych wartości porcji na kolejny okres dekady, 

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. 

9. Przygotowane obiady będą wydawane przez Wykonawcę dla wychowanków 

internatu Zamawiającego w pomieszczeniach (jadalni - stołówki) Wykonawcy. 

Wykonawca zajmuje się myciem i dezynfekcją całości kompletu naczyń  
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i sztućców. Natomiast śniadania i kolacje będą wydawane w jadalni 

Zamawiającego przez Wykonawcę dla wychowanków internatu Zamawiającego. 

Wykonawca zajmuje się myciem i dezynfekcją całości kompletu naczyń  

i sztućców, zabezpiecza i utylizuje resztki pokarmowe. 

10. Zamawiający udostępni pomieszczenia stołówki wraz z wyposażeniem w celu 

wydawania śniadań i kolacji, w internacie ZSB. 

11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania kuchni i przestrzegania 

wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zamawiający w każdej chwili może 

wnioskować o przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

12. Zamawiający informuje, że „Cena oferty – BRUTTO” podana na druku „Formularz 

Ofertowy” – załącznik nr 1 , jest niezmienna przez okres trwania umowy  

i podawane są w ZŁOTY POLSKI. 

13.  Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy  

-cena 

-doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia pod kątem żywienia 

zbiorowego dla szkół,  rok szkolny-2018-2019, 2019-2020. 

14. Sposób obliczenia oferty  

Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny 

ofert 

- Cena      -    50 pkt. 

 - Doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia -    50 pkt. 

2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 

Przedstawione przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty  wg kryterium punktowego. Zamawiający dokona 

wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako 

najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane 

poniżej kryteria wyboru: 

 

a) Kryterium cenowe.  

Ocenie podlegać będzie cena  brutto całodziennego wyżywienie dla jednego 

wychowanka. 
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najniższa cena 

                 liczba punktów =   --------------------------   x 50                 

                                            cena analizowanej oferty 

 

b) W kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia”  

Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący 

sposób: 

 

                                          wskazanie oceniane  

Liczba punków  =   ------------------------------------     x  50 

           wskazanie najwyższe 

 

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość 

punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

15. Termin wykonania i realizacji zamówienia:  01.09.2020r. do 25.06.2021r. 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Ustala się, że Wykonawca składający ofertę 

pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku 

unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.   

 

Informacje dotyczące Oferty   

A. Warunki udziału w postępowaniu 

 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Informacje potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do postępowania.  

 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 RODO  
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 Oferta powinna być podpisana na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do 

składania ofert oraz opieczętowana pieczątką Oferenta. 

B. Oferta musi zawierać(wymogi): 

 formularz ofertowy wraz z jadłospisem (załącznik nr 1 do postępowania), 

 informacje potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do postępowania 

(załącznik nr 2 do postępowania), 

 oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

(RODO) przewidzianych w art. 13  (załącznik nr 3 do postępowania) 

 Umowa –Wzór (załącznik nr 4 do postępowania)  

 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

C. Oferta nie spełniająca wymogów zostanie odrzucona.  

D. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

 Osobiście w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo   

- Sekretariat,   pokój nr 123 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -

15:00) 

 Listownie/kurierem/pocztą – liczy się data i godzina wpływu do siedziby 

Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, 

 Ofertę należy złożyć/przesłać do godz. 10:00 do dnia 12.08.2020 r. 

 

 Ofertę należy złożyć z dopiskiem:  

„Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych 

 w Braniewie” 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Robert Januszko,  

 55 243 23 50 lub 601070465 

E. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2020 r. o godz. 10:30 w sekretariacie ZSB  

w Braniewie. 

javascript:void(0)
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F. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zespołu 

Szkół   Budowlanych w Braniewie oraz przekazany mailowo do wszystkich 

oferentów. 

G. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty  

w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało 

się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania 

ofertą. Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny 

do zrealizowana usługi w podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od zawarcia umowy. W niniejszej sytuacji, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod 

warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą, który wynosi 30 dni. Pozostałe 

kwestie nieuwzględnione w niniejszym zapytaniu reguluje zasada konkurencyjności 

i obowiązujące na dzień ogłoszenia zapytania  

H. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przy wyborze oferty  

I. w celu zawarcia umowy: 

Wybrany Wykonawca zobowiązuję się  zawrzeć umowę z w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

J. Unieważnienie postępowania: 

     Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

Dyrektor ZSB mgr Piotr Danielewicz 

 

04.08.2020r. 
(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 
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   Załącznik nr I do ogłoszenia 

„Całodzienne wyżywienie 
wychowanków Internatu 
ZSB w Braniewie”. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

                                                    FORMULARZ  OFERTOWY 

 Nawiązując ogłoszenia na  „Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu 
ZSB w Braniewie”. -  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

 

Nazwa Firmy__________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Adres _______________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ 

 Fax.___________________________ 

Adres 

email:______________________________________________________________ 

Reprezentant   

Wykonawcy___________________________________________________ 

 

NIP___________________________         

 

  

I. Koszt całodziennego wyżywienia: 

1.Cena netto  ____________________ 

2. Podatek VAT ____________________ 

3.Cena brutto ____________________ 

4.Wsad do kotła ____________________ 
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Śniadanie 

1.Cena netto ………………………………………………………… 

2.Podatek VAT .............................................................................. 

3.Cena brutto ………………………………………………………… 

4. Wsad do kotła .................................................................... 

        

Obiad 

1.Cena netto …………………………………………………………… 

2.Podatek VAT. ................................................................................... 

3.Cena brutto …………………………………………………………… 

4. Wsad do kotła .......................................................................   
   

Kolacja 

1.Cena netto …………………………………………………………… 

2.Podatek VAT ................................................................................... 

3.Cena brutto …………………………………………………………… 

4. Wsad do kotła ........................................................................ 

 

Razem brutto całodzienne wyżywienie dla jednego wychowanka: 

  ………...………………………………..........................................................zł 

Słownie:.............................................................................................................. zł. 

II. Doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia pod kątem żywienia 

zbiorowego dla szkół, rok szkolny-2018-2019, 2019-2020 

III. Liczba świadczonych usług pod kątem żywienia zbiorowego dla szkół: 

…………………… (należy wpisać liczbę placówek oświatowych, sumując dwa 

kolejne lata szkolne). 

Wykaz odbiorców usług żywienia zbiorowego dla szkół. 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 
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IV.                
a. Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte. 

b. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

c. Oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  
z wymogami opisanymi w ogłoszeniu . 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..    ……………………………………… 

 

 (Miejscowość, data)                                            (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy) 
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  Załącznik nr I  

  do ogłoszenia „Całodzienne 
wyżywienie wychowanków 
Internatu ZSB w Braniewie 

........................................................ 

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

     JADŁOSPIS 

 

  Dekadowy całodzienny jadłospis wyżywienia wychowanków 
internatu ZSB zawierającego nazwy oraz gramatury posiłków. 

 

1 Dzień 

 

2 Dzień 

 

3 Dzień 

 

4 Dzień 

 

5 Dzień 

 

6 Dzień 

 

7 Dzień 

 

8 Dzień 

 

9 Dzień 

 

10 Dzień 
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Załącznik nr 2 

do ogłoszenia „Całodzienne 
wyżywienie wychowanków 
Internatu ZSB w Braniewie 

 

 

Informacje potwierdzające spełnianie warunków przystąpienia do postępowania    

 

 

„Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół 

Budowlanych w Braniewie” 

 

 

Lp. Warunki Ocena zasobu * 

1 
posiadany potencjał techniczny niezbędny do 
realizacji zamówienia 

Posiadam/nie posiadam 

2 
dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji 
zamówienia 

Dysponuję/nie dysponuję 

3 
minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie 
objętym zamówieniem  

Posiadam/nie posiadam 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

….………………………, dnia ………….……. r.  …………………………..  

   (miejscowość i data)    (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

do ogłoszenia „Całodzienne 
wyżywienie wychowanków 
Internatu ZSB w Braniewie 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW 

INFORMACYJNYCH RODO PRZEWIDZIANYCH   w art. 13  

 

 

  ……………………………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma) 

……………………………………………………………… 

 (adres) 

 

Sygnatura zamówienia ZSB/UŻ/1/2021 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy 

Pzp pn.:  

„Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół 

Budowlanych w Braniewie” 

składam następujące oświadczenie: 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu 

 

 

….………………………, dnia ………….……. r.  …………………………..  

   (miejscowość i data)    (podpis Wykonawcy)  
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Załącznik nr 4 

do ogłoszenia „Całodzienne 
wyżywienie wychowanków 
Internatu ZSB w Braniewie 

              
Umowa -WZÓR 

 
 

Umowa zawarta w dniu .............. w Braniewie pomiędzy 
Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, ul Wiejska 2 
NIP 582-000-46-43 
Reprezentowanym przez: 
1. ………………………..- Dyrektor ZSB 
Zwanym dalej Zamawiającym 
a   
.............................................................. 
NIP .......................... 
Reprezentowanym przez: 
.................................................... 
 
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 złotych brutto 
(słownie:...........................................................................................................zł) 

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

§ 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 58 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, 
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 
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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 lub 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. 
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§ 6 
 

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

§ 7 
 

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: 
 Nabywca 
Powiat Braniewski 
Plac Józefa Piłsudskiego 2 
14-500 Braniewo 
NIP 582-160-80-53 
Odbiorca/płatnik 
Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie 
ul. Wiejska 2 
14-500 Braniewo  

 
§ 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 
2020r. 
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2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 25 czerwiec 
2021 r. 

§ 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 
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 jedno 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. 
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§ 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. 
 
 
 
 
 
 

Kontrasygnata   Głównej Księgowej 

 

………………………………………………… 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

        …………………………………………………                         ………………………………………………… 

 


