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WZÓR U M O W Y

zawarta w dniu ..................... pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ……………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
..........................................................................., z siedzibą w ............................................... przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: ............................, REGON: ........................................, reprezentowaną przez .................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności
gospodarczej:
…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., reprezentowanym/ą
przez ................................................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON:
…………………..,
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ...........................,
REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie
umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwany dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  na  podstawie  przepisów
określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (o wartości poniżej 750 000,00 euro) zawarto umowę o
następującej treści:  

§ 1

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie usługi wyżywienia – w ilości 23 500 posiłków 
profilaktycznych dla policjantów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej.
2. Miejsce  przyrządzenia  posiłków  :  ……………………………….,  które  spełnia  wymogi  sanitarno-
epidemiologiczne określone dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyżywienia zbiorowego. Obiekt,
w którym będą świadczone usługi musi być zlokalizowany w odległości nie więcej niż  4 km licząc po trasie od
miejsca  siedziby  tj.  ul.  Zwierzyniecka  9  w  Bielsku-Białej  –  do  miejsca  przyrządzania  i  wydawania  przez
wykonawcę  posiłków.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zweryfikowania  podanej  w  ofercie  odległości.
Placówka powinna posiadać parking, na którym byłby możliwy postój minimum 6 samochodów służbowych  typu
furgon na czas realizacji  posiłków. Placówka winna dysponować lokalem wyposażonym w odpowiednią liczbę
mebli (miejsca siedzące przy stoliku) i urządzeń,  które umożliwiają spożywanie posiłków przez co najmniej 50
osób jednocześnie. W przypadku konieczności odbioru posiłku „na wynos” posiłek winien zostać wydany w tzw.
„menu boxach” wraz ze sztućcami jednorazowymi.
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3. Ilość posiłków będzie ustalana na każdy dzień przez Dowódcę SPPP w Bielsku-Białej   lub osobę przez
niego upoważnioną. Informacja  o ilości  posiłków będzie  przekazywana dzień wcześniej  drogą mailową.  Ilość
posiłków uzależniona jest od czynności służbowych funkcjonariuszy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do żywienia policjantów w godzinach określonych w § 2 ust. 1 
pkt c, z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przygotowania posiłków w zakładzie, który opracował, wykonuje i stale utrzymuje procedury oparte na zasadach
HACCP. 
b)  przygotowywania  posiłków przy użyciu,  surowców wysokiej  jakości,  bez dodatku preparatów zastępczych,
preparatów zwiększających objętość, itp., 
c) wykonania wszystkich posiłków świeżych, pochodzących z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki
technologicznej.
6. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) uwzględnienia w każdym posiłku odpowiedniej ilości produktów białkowych oraz warzyw  i owoców, zgodnie z

 obowiązującymi normami żywienia,  
b) urozmaicenia posiłków pod względem doboru produktów. 
c)  przekazanie  informacji  o  alergenach znajdujących się  w żywności  niepakowanej,  zgodnie  z  zapisem art.44
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 ( Dz.Urz. UE L304 str.18) § 19 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych (Dz.U. 2015 poz.29).
7. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  właściwej  jakości  surowców  żywienia,
poprzez:
a) odpowiednią gramaturę
b) wartość energetyczną i odżywczą,
c) temperaturę posiłków,
d) czystość mikrobiologiczną serwowanych potraw,
e) dobór właściwych surowców,
f) dobór właściwych procesów technologicznych,
8. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do odkładania prób pokarmowych z produkowanych potraw na
koszt własny i przechowywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W  razie  wystąpienia  zatrucia  pokarmowego  Wykonawca  natychmiast  zawiadamia  Państwowego
Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa śląskiego. Próbki żywności mogą być podejmowane
wyłącznie przez pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA lub cywilnej właściwej na danym obszarze.
Nadzór i kontrolę nad prawidłowością żywienia i jakością dostarczanych posiłków sprawuje Państwowy Inspektor
Sanitarny  MSWiA na  obszarze  województwa  śląskiego,  ul.  Koszarowa  17,  40-068  Katowice.  Wykonawca
oświadcza,  że  posiada  aktualne  książeczki  zdrowia  wszystkich  zatrudnionych  pracowników,  kwalifikacje  na
świadczenie usług oraz spełnia wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne do wykonywania usługi w sposób
prawidłowy. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić wymienione dokumenty Zamawiającemu na każde żądanie.
10. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca sporządza wykaz produktów spożywczych w układzie ilościowo-
rodzajowym, wykorzystanych do przygotowania posiłków w danym dniu.
11. Posiłki mają pochodzić z bieżącej produkcji i być przyrządzone w miejscu wskazanym w ust. 2. Posiłki
mają być wydawane gorące, kaloryczne, urozmaicone, estetycznie przygotowane. Posiłki winny być w danym dniu
jednakowe dla wszystkich policjantów SPPP w Bielsku-Białej.
12. Wydawanie posiłków będzie się odbywać w oparciu o przedstawione przez policjantów bony żywnościowe
GZ-40 obowiązujące w danym dniu – zgodne z datą wystawienia. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia
ilości zrealizowanych bonów żywnościowych obowiązujących w danym dniu – zgodnie z datą wystawienia do
godziny 10:00 dnia następnego na adres e-mail ....................................................................................  
13. Wykonawca  jest  zobowiązany do  sporządzania  tygodniowego jadłospisu  i  przesyłania  go  do  SPPP w
Bielsku-Białej  w każdy poniedziałek poprzedzający  dany tydzień.  Jadłospis  powinien  być zatwierdzony przez
Dowódcę  SPPP w Bielsku-Białej lub osobę przez niego upoważnioną i odesłany do Wykonawcy maksymalnie do
środy poprzedzającej dany tydzień..
14. Wykonawca oświadcza, że zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości 

nakładem własnym / zamierza powierzyć podwykonawcy (  nazwa oraz adres  tel.) realizację mowy w
zakresie ............................. . 
15. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za
wszelkie  zawinione  i  niezawinione  szkody,  które  powstały  w  związku  z  powierzeniem  wykonania  części
zamówienia oraz za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 14.
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16. W  sytuacji  nieprzewidzianej  w  chwili  zawierania  umowy  Wykonawca  może  zwrócić  się  do
Zamawiającego  o wyrażenie  zgody  na  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  W  takim
przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie zapisy § 1 ust.
17 do 19.
17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga
każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu
14 dni kalendarzowych od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i
cześć zamówienia którą zamierza powierzyć do wykonania.
18. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy,  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia
zgodnie z ust.  17 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i
prawem do naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1.1 umowy

§ 2

1. Wykonawca:
a/  w  oparciu  o  Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  12.09.2002r.  w  sprawie  przypadków  otrzymywania  przez
policjantów  wyżywienia  oraz  norm  tego  wyżywienia  –  zobowiązuje  się  do  zachowania  norm  wyżywienia
dziennego w gramach na osobę według wykazu norm wyżywienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
b/ w oparciu o Decyzję NR 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu
Budżetu  MSWiA z  dnia  04  października  2011  r.–  przyjmuje  na  dzień  podpisania  umowy wartość  pieniężną
produktów żywnościowych użytych do przygotowania posiłku za osobodzień w kwocie 2,99 złotych netto + …….
% marży co daje …...zł netto, stanowiącej całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłków, cenę przygotowania i wydania posiłków, oraz podatek od towarów  i usług 8% VAT,
co zostanie doliczone do stawki za osobodzień, wartość brutto jednego posiłku wraz z podatkiem VAT 8% wynosi
…….….... 
    Wartość pieniężna normy może ulec zmianie z chwilą wydania nowych Decyzji w tej kwestii.
c/ zobowiązuje się do zapewnienia posiłków:
- dla SPPP w Bielsku-Białej przez siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, w soboty,
 niedziele i święta) w godzinach od  8:00, do 20:00 w: miejscu wskazanym w §1 ust.2.
2. W przypadku zmiany stawki  wynikającej  ze  zmiany Decyzji  określonej  w §  2  ust.  1  pkt  b,  zostanie
sporządzony aneks do niniejszej umowy. 
3. Przybliżoną godzinę wydawania  posiłków poda Dowódca SPPP w Bielsku-Białej  lub osoba przez nią
upoważniona wraz z określeniem ich ilości w dniu poprzedzającym ich wydanie drogą mailową lub telefonicznie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości posiłków podanych w § 1 ust. 1 z przyczyn,
których nie mógł wcześniej przewidzieć.

§ 3 

1. Całkowitą wartość zamówienia określa się na kwotę w wysokości: …………. zł brutto  ( …… zł netto) 
słownie: .............................................  .../100 w tym podatek VAT 8% , marża za przygotowanie posiłków 
w wysokości …..…%  
Wartość została określona na podstawie wysokości zabezpieczonych środków finansowych na realizację umowy. 

2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1

§ 4

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia wykorzystania środków przeznaczonych na realizację niniejszego
zamówienia, z zastrzeżeniem, że: Wykonawca będzie świadczył usługi od dnia : 
a ) 01.11.2018r. do 31.12.2018r.,  
b)  01.01.2019r. do 31.03.2019r.,  
c)  01.11.2019r. do 31.12.2019r.,  
d)  01.01.2020r. do 31.03.2020r. 
2. W pozostałych okresach Wykonawca nie będzie świadczył usługi. 
3. Wyczerpanie środków finansowych określonych w § 3 jest równoznaczne z zakończeniem realizacji umowy.
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§ 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. Rozliczenie wyżywienia odbywać się będzie w systemie miesięcznym tzn. do dnia 10 następnego miesiąca, za
miesiąc poprzedni.
3. 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: 
 1.1 w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca
 1.2 w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za 
które odpowiada on sam
2. W przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie wykona nienależycie usługę Zamawiającemu przysługuje prawo do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenie kary w wysokości 10 % wartości brutto nie 
zrealizowanej części umowy. Przez nienależyte wykonanie umowy Zamawiający rozumie  m. in.:  naruszenie zasad 
wyżywienia w zakresie ustalonych ilości i jakości posiłków, wydanie posiłków gorących jako zimnych, wydanie posiłków 
nieterminowo. 
3. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze 
skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę w wysokości  10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu 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 i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, w 
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.

3. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, lokalizacji, 
ustalonego wynagrodzenia, w sytuacji gdy:
3.1 zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
3.2 nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej 
konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej,
3.3 nastąpiła potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynikająca  ze zmian natury technicznej,

      3.4 nastąpiły przerwy w realizacji powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
3.5 nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa 
powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) bądź przepisów wewnętrznych, 
obowiązujących w Policji (zarządzenia, decyzje i wytyczne KGP/ MSWiA)

4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do 
drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział 
katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

5. Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 3 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich 
negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przeniesienie wierzytelności bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

Strona 4/ 5



ZP-2380-110-46/2018       Załącznik nr  2 do SIWZ

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

§ 9

Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla  Zamawiającego,  jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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