
Załącznik nr 2 

ST.2512.40.2019 

 

UMOWA (WZÓR) 

zawarta w dniu ………………… 2019 roku w Giżycku pomiędzy Miejskim Zakładem z siedzibą  

w Giżycku przy ul. Suwalska 21, 11 – 500 Giżycko, reprezentowanym przez: 

Krzysztof Korczyk –Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku, 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Katarzyny Krasuckiej, zwanych dalej w treści 

Zamawiającym, 

a 

……………………………………… z siedzibą ul. …………………………., posiadającym NIP: 

8451006115, reprezentowanym przez: ……………………, zwanym dalej w treści Wykonawcą. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na 

podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Wartość zamówienia nie przekracza 

30.000 euro) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego 

procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP. 

§ 1 

Zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego dla pracowników 

Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku w okresie od 01.11.2019 roku do 31.03.2020 roku.  

§ 2 

Wartość przedmiotu umowy będzie przedstawiała się następująco: 

- cena zakupu posiłku regeneracyjnego wraz z dostawą 1 posiłku w wysokości 

…………………………...…… zł brutto. 

- wartość brutto oferty ……………………………………...…….………….... zł 

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

§ 3 

Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w cyklu miesięcznym, na podstawie przedstawionej faktury z 

określonym terminem płatności 14 dni. 

Nabywca:  Odbiorca: 

Gmina Miejska Giżycko 

Aleja 1 Maja 14 

11-500 Giżycko 

NIP 845-19-51-457 

Miejski Zakład Komunalny 

ul. Suwalska 21 

11-500 Giżycko 

§ 4 

Szacunkowa ilość zamawianych posiłków w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 

roku to około 3100-3200 posiłków, miesięcznie około 630-640 posiłków, dziennie około 25-30 

posiłków. Podana ilość posiłków jest wielkością szacunkową, służącą do kalkulacji ceny ofertowej. 

Ilość posiłków jest szacunkowa, wynikająca z liczby pracowników MZK pracujących danego dnia 

(absencja pracowników i fluktuacja kadr). Ostateczna ilość zamawianych posiłków wynikać będzie 

z realizacji zamówienia (zamówionych posiłków) do końca czasu trwania umowy. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczone posiłki, w danym okresie rozliczeniowym 

(miesięcznym). Nie zrealizowane posiłki lub zrealizowane powyżej ilości szacunkowej zamówienia 

przez Zamawiającego nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Ciepłe posiłki 

Wykonawca będzie dostarczać w dni (od poniedziałku do piątku) na godz. 09:30 (I zmiana) oraz na 

godz. 16:30 (II zmiana) oraz w sobotę i niedzielę na godz. 12:00, własnym transportem do 



Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku, przy ul. Suwalska 21. Dodatkowo Wykonawca 

powinien zapewnić możliwość spożywania posiłków dla personelu MZK w swojej siedzibie (lokalu 

Wykonawcy) na terenie Miasta Giżycko Zamawiający będzie zgłaszać potrzeby ilościowe na dany 

dzień najpóźniej do godziny 8:00 dnia, którego dotyczyć będzie zapotrzebowanie. W sytuacjach 

wyjątkowych Wykonawca powinien zapewnić dostawę ciepłych posiłków również w święta. W 

przypadku braku możliwości dostarczenia posiłku w dni świąteczne (Nowy Rok, Boże Narodzenie) 

Wykonawca zapewni dostawę suchego prowiantu w dzień poprzedzający dzień świąteczny. W 

przypadku dostarczania posiłków w święta zgłoszenie zapotrzebowania będzie dokonywane w 

ostatnim dniu roboczym do godz. 15.00. Podczas transportu posiłków do miejsca docelowego 

(siedziby MZK) muszą być one dodatkowo zapakowane w zbiorcze termosy, gwarantując dowóz na 

wskazane miejsce gorącego posiłku. Posiłki muszą być dostarczane w jednorazowych 

termoizolacyjnych pojemnikach, do każdego zamówionego posiłku jeden pojemnik wraz z 

jednorazowymi sztućcami. 

1. Posiłki regeneracyjne muszą być podane w formie jednego gorącego dania np. zupa z wkładką 

wydawana na miejscu. 

2. Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz 

posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. 

3. Ciepłe posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym transportem. 

4. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji pracowników. 

5. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (na przemian „zupa – 

danie obiadowe”) i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie 

zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 

6. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na wysokim poziomie, a mianowicie: posiłki 

będą wykonane ze świeżych produktów, oraz przyrządzone w dniu dostawy (do siedziby 

Zamawiającego) lub konsumpcji posiłków w lokalu Wykonawcy. 

§ 5 

Umowa może zostać rozwiązana za dwumiesięcznym wypowiedzeniem w formie pisemnej. W 

przypadku rezygnacji Zamawiającego z całości lub części zamówienia, Wykonawca nie będzie 

składał żadnych roszczeń. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 7 

Wszelkie spory wynikające z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe 

rzeczowo. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

 


