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UMOWA NR GPWiK/Z/D/……/2022 

zawarta w dniu …… …… ………… r., pomiędzy 

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o., 

z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000008468, NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy 30 627 422,00 zł, 

reprezentowaną przez  

…………………………… …………………………,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a firmą, 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………,  

reprezentowaną przez   

…………………………… …………………………,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie dalej zwanymi „Stronami”, a każde z osobna zwane „Stroną”. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w związku z zapytaniem ofertowym 

dokonanym na podstawie Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., o następującej 

treści 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dostaw posiłków 

profilaktycznych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w terminie 

od 02.11.2022 r. do 31.03.2023 r. 

 

§ 2 

1. Strony uzgadniają, że w okresie umowy, posiłki profilaktyczne będą dostarczane w następujący 

sposób: 

1) posiłki będą w formie II dania; Zamawiający nie dopuszcza posiłków w formie zup, zup 

z wkładką lub dań jednogarnkowych; 

2) posiłki będą dostarczane w opakowaniach ekologicznych (ulegających biodegradacji) wraz ze 

sztućcami ekologicznymi (ulegającymi biodegradacji); 

3) skład posiłków profilaktycznych powinien być następujący: 50-55 % węglowodanów, 30-

35 % tłuszczów, 15 % białek, a ich wartość kaloryczna powinna wynosić minimum 1000 kcal 

– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 279, z 2019 r. poz. 1160); 

4) posiłki będą dostarczane do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w ilościach 

określonych harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego w dwóch turach o godz. 

10.00 i 10.30; 

5) szacunkowa ilość pracowników: 25; 

6) Wykonawca będzie przesyłał tygodniowe menu do środy tygodnia poprzedzającego tydzień 

dostaw. 
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2. Harmonogramy i menu będą przesyłane na pocztę elektroniczną 

1) Zamawiającego - ………………@……………… 

2) Wykonawcy - ………………@……………… 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia określonego § 1, strony 

ustalają według przyjętej oferty na kwotę do ……………,…… zł brutto (słownie ………………). 

Strony będą się rozliczały według ceny jednostkowej za dostawę 1 zupy wskazanej w ofercie 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane 

z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty dostawy posiłków do siedziby Zamawiającego 

oraz koszty opakowań i sztućców. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę zbiorczych 

miesięcznych faktur. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy stanowiła będzie 

iloczyn ustalonej ceny jednostkowej za dostawę 1 posiłku razy ilości odebranych posiłków. 

Podstawą do zapłaty faktury będzie potwierdzona przez Zamawiającego lista osób, którym 

wydano posiłki, lub inny dokument potwierdzający ilość odebranych posiłków w danym miesiącu. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na podane przez Wykonawcę konto, w ciągu 14 dni od dnia złożenia 

u Zamawiającego faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całej puli posiłków, w szczególności 

w sytuacjach absencji pracownika lub części pracowników, którym przysługują posiłki. 

 

§ 4 

Z uwagi na przyczyny związane z wysokim poziomem inflacji cena określona w ofercie może 

podlegać waloryzacji w czasie wykonywania zamówienia, na niżej wskazanych zasadach: 

1) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o comiesięcznie publikowany przez Główny Urząd 

Statystyczny w Informacji Sygnalnej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym 

miesiącu 2022 oraz 2023 roku; w stosunku miesiąc do miesiąca; 

2) waloryzacja odbywa się w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy z powołaniem się na właściwą 

informację sygnalną/informacje sygnalne, 

3) waloryzacja obejmuje ceny posiłków od dnia następującego po dniu zgłoszenia waloryzacji, 

4) w wypadku, gdy Wykonawca popełni błąd w waloryzacji cen posiłków, waloryzacja obejmuje 

ceny posiłków od dnia następującego po dniu zgłoszenia poprawnej waloryzacji, 

5) w wypadku, gdy Wykonawca zgłosi waloryzację wynagrodzenia o kwotę przewyższającą ww. 

wskaźniki Zamawiający zastrzega sobie możliwość ponownej weryfikacji ofert, w szczególności 

dotyczy to wypadku, gdy żądana kwota przewyższała będzie ceny ofert innych wykonawców 

złożonych w postępowaniu po uwzględnieniu ww. wskaźników lub gdy zgłoszona waloryzacja 

prowadziła będzie do cen znacznie odbiegających od cen rynkowych. 

 

§ 5 

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, 

z winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdą 

godzinę zwłoki. 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zobowiązany on będzie 

do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

umowy. 
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3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie dostarczy przedmiotu zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania 

zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą 

polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od 

powstania sporu, poddadzą je rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


