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PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ....................  w mieście Katowice  pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach,  40-038
Katowice ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji:
Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  – ..................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
..................................................wpisanym do ............................. w ................................ pod numerem ....................    z
kapitałem zakładowym w wysokości  o numerze NIP ........................ i REGON ................................ 
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Pzp zawarto umowę następującej treści :

§ 1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie usług wyżywienia osób zatrzymanych w ……………………..,oraz
nieletnich  umieszczonych  w Policyjnej  Izbie  Dziecka  zgodnie  z normami  wyżywienia  oraz  w ilości  wskazanej  w
załączniku nr ……………… do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr ………
do niniejszej umowy.
2. Ilość  posiłków  będzie  ustalana  na  każdy  dzień  po  zapytaniu  telefonicznym  Wykonawcy  i  przekazaniu
zapotrzebowania  na  posiłki  telefonicznie  przez  pracowników  (dyżurnych)  Pomieszczeń  dla  Osób  Zatrzymanych
najpóźniej w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  żywienia  osób  zatrzymanych  w  godzinach  wskazanych  w  załączniku  nr
…………. do SIWZ, stanowiącym  załącznik nr ……….do niniejszej umowy.
4.  Na  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządza  wykaz  produktów spożywczych  w układzie  ilościowo  -
rodzajowym, wykorzystanych do przygotowania posiłków w danym dniu.
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca sporządza posiłki w formie suchego prowiantu.
6. Posiłki  mają  pochodzić  z  bieżącej  produkcji.  Posiłki  mają  być  wydawane  gorące,  kaloryczne,  urozmaicone,
estetycznie przygotowane. 
7. Wszystkie  posiłki  będą  dostarczane  w  atestowanych  torbach  termicznych  przeznaczonych  do  przewożenia
żywności.
8. Wszystkie posiłki  będę podzielone na porcje,  zapakowane w jednorazowych opakowaniach na których będzie
podany: termin przydatności do spożycia  i kaloryczność posiłku.
9. W przypadku dostarczenia wyrobów garmażeryjnych opakowanie powinno posiadać:
a) nazwę produktu, dane identyfikacyjne
b) nazwę środka spożywczego
c) termin przydatności do spożycia
d) warunki przechowywania
10. Posiłki  przygotowane  z  produktów  i  półproduktów  powinny  być  świeże,  przygotowane  w  dniu  dostawy
i dostarczone w pojemnikach atestowanych dla wyrobów spożywczych. 
11. Produkty  gotowe,  napoje,  środki  spożywcze  winny  być  opakowane  z  aktualną  datą  ważności,  dostarczone
w pojemnikach z przeznaczeniem do kontaktu ze środkami spożywczymi.
12. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania  tygodniowego  jadłospisu  z  co  najmniej  jednodniowym
wyprzedzeniem.

§ 2
1. Wykonawca:

a)  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  4 czerwca 2012 r. w sprawie
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pomieszczeń  przeznaczonych  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia,  pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych dziecka,  regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z  zapisami z obrazu tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638) zobowiązuje się do zachowania norm wyżywienia dziennego
w  gramach  na  osobę  według  wykazu  norm  wyżywienia  stanowiącego  załącznik  nr  ……  do  SIWZ
stanowiącym załącznik nr ……. do niniejszej umowy,

b)  w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. –
przyjmuje na dzień podpisania umowy wartość pieniężną za osobodzień w kwotach wskazanych w załączniku
nr ……… do SIWZ, który stanowi załącznik nr ……. do umowy, do której będzie doliczał:

marżę w wysokości  .....................................%  oraz  ..................% VAT
Wskazana  marża,  musi  zawierać  całkowity  koszt  związany  z  zakupem  produktów  wykorzystywanych  do
przygotowywania posiłków, cenę przygotowania i dowiezienia posiłków do miejsca przeznaczenia. 
Wartość pieniężna normy może ulec zmianie z chwilą wydania nowych Decyzji w tej kwestii.

  c)  Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, w godzinach od
7°° -8°°; 12°°-14°° i 18°°-19°°

2. W przypadku zmiany stawki wynikającej ze zmiany Decyzji określonej w § 2 ust. 1 litera b, zostanie sporządzony
aneks do niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości posiłków podanych w § 1 ust. 2 z przyczyn, których nie mógł
wcześniej przewidzieć.

§ 3
1. Wartość zamówienia dla zadania ……. określa się na kwotę brutto w wysokości  ..................................................zł.
brutto,  słownie:  ......................................................................  .../100  w  tym  podatek  VAT  ........%,  marża  za
przygotowanie posiłków    w wysokości..............%
Całkowita wartość umowy wynosi …………….. zł. brutto, 
słownie: ......................................................................  .../100 w tym podatek VAT ........% ,
2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1

§ 4
1. Umowa obowiązywać będzie: od dnia podpisania do dnia 31.12.2016 r.
2.  Zamawiający zastrzega, że w przypadku zadania nr 5 realizacja umowy rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu
Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2015r..

§ 5
1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  należność  za  wykonaną  usługę  przelewem w terminie  30  dni  od  daty
otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  z  konta  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach  na  konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT za posiłki wydane w danym miesiącu są „Talony Żywnościowe”, wystawiane za
odebrane  (przywiezione)  posiłki,  które  następnie  będą  podstawą  ich  rozliczenia.  Talony  Wykonawca  przekazuje
Zamawiającemu wraz z fakturą.
3. Rozliczenie wyżywienia odbywa się będzie w systemie miesięcznym tzn. do dnia 10 następnego miesiąca.
4. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.

§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za
które odpowiada on sam.
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2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury. 
3. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci ją innemu podmiotowi a kosztami
obciąży  Wykonawcę  oraz  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  300%  wartości  posiłku  określonej
w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr … do umowy, za każdy niedostarczony posiłek.
4.  W przypadku  gdy Wykonawca  trzykrotnie  wykona  nienależycie  usługę  Zamawiającemu przysługuje  prawo  do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenie kary w wysokości 10% wartości niezrealizowanej
części umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości  naliczonych kar  umownych z faktur  wystawianych
przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potraceniu i jego wysokości.
5.  Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmianę w umowie w zakresie:

a) zmiany stawki wynikającej ze zmiany Decyzji określonej w § 2 ust. 1 litera b, zostanie sporządzony aneks do
niniejszej umowy;

b) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług; 
c) wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy z  dnia

10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany wskazane w lit. c) i d) mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia  wraz  z pełnym  uzasadnieniem  i  wskazaniem  procentowego  wzrostu  tych  cen.  Jednocześnie
Zamawiającemu  będzie  przysługiwać  prawo  żądania  dalszych  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem  dalszych
dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wypowiedzenia  umowy  w  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę
warunków umowy, działania na szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.
4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. 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 przypadku zastosowania art.  145 ustawy Pzp Wykonawcy może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 9
Przeniesienie wierzytelności bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

§ 10
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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