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Załącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy 

 

 

UMOWA nr ZP.272.1……………2017 

 

 

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

 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17 reprezentowanym 

przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Joannę Wiraszka, przy 

kontrasygnacie; 

Małgorzaty Koła – Głównego Księgowego GOPS Prusice  

Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

NIP  915-137-60-21  

REGON 005941954 
a…………………………………… z siedzibą w …………………………………wpisaną/ym w 

dniu …………..do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod Nr ……………………. 

NIP………………………………………………………………………. 

Zwana/ym w dalszej części umowy Wykonawcą   

działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Prusice 

nie posiadających osobowości prawnej: 

Szkoły Podstawowej w Skokowej ul. Wrocławska 9, 55-110 Prusice 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach, ul. Żmigrodzka nr 43, 55-110 

Prusice 

Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, Piotrkowice 19, 55-110 Prusice  
zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

……………. reprezentowaną przez: 

…………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ), o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi na    ,,Dożywianie 

uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 

02.01.2018r. do 31.12.2021r.” zgodnie z ofertą. 

 
 

§ 2. 
1. Termin realizacji zadania: 02.01.2018r. – 31.12.2021r.  

 

 

§ 3. 
1. Należność za posiłki ustala się na podstawie złożonej oferty – cena jednego posiłku wynosi: 

Netto:…………………………… zł (słownie: …………….) 

Brutto:…………………………… zł (słownie: …………….) 

Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.12.2017r. 
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w przetargu nieograniczonym na  ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z 

terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.” 

 

 

§ 4. 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

     a) w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia 

od umowy zawartej z Zamawiającym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

    b)  w wysokości 2% towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

    2. Zamawiający może odstąpić od realizacji postanowień niniejszej umowy w każdym czasie z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny.    

   3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy w przypadku 

wstrzymania przez Wojewodę dotacji celowej na dożywianie dzieci.  

 

 

 

§ 5. 
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiający będzie się kontaktował z 

przedstawicielem Wykonawcy:  

1) ………., 

 tel: ……….. 
e-mail: ………………. 

2) Przyjmowanie zamówień: 

………….. 
tel. …………… 

e-mail: ………………….. 
 

§ 6. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki mogące 

wystąpić u osób korzystających z przygotowywanych posiłków.    

 

 

§ 7. 
1. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

2. Rozliczenie finansowe będzie w okresach miesięcznych (po zakończeniu miesiąca) na podstawie 

faktury. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w 

ciągu 14 dni od otrzymania faktury. 

4. Dane do wystawiania faktur Vat obowiązujące od 1 stycznia 2017,w związku z centralizacją podatku VAT : 
Nabywca:           Gmina Prusice 

                                  Rynek 1 

                                  55-110 Prusice 

                                  NIP 915-16-03-758 
 Odbiorca:            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 

                                  ul. Powstańców Śl.17 

                             55-110 Prusice 

     Adres do              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 

korespondencji:      ul. Powstańców Śl.17 

                                   55-110 Prusicach 

                                                                   

 

mailto:a.ostrowska@petrol.pl
mailto:handelkaty@petrol.pl
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§ 8. 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

 

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy (np. utrata zezwoleń); 

2) poniesienia przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy; 

3) niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

 

 

§ 10. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy. 

 

 

§ 11. 
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

 

§ 12. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13. 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy bądź jej rozwiązania z 

przyczyn organizacyjnych, których nie można przewidzieć w chwili podpisania umowy. 

 

§ 15. 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego oraz jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA 


