
UMOWA nr  …………./IV/2021 

 

zawarta w Woskowicach Małych w dniu  ……………………… 2021 roku pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 

15, 46-100 Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008951, reprezentowanym 

przez Bartłomieja Orpel - Dyrektora, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a  

………………..działającym/cą pod firmą: ………………… z siedzibą: ………………………, 

NIP: …………….., REGON:…………………, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.                 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu 

postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł netto oraz 

złożonej oferty z dnia ……………………… strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy przygotowanie dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii 

Uzależnień od Alkoholu do 20 szt. posiłków – kanapek dziennie oraz dostarczanie ich od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 12:00 na 

następujący adres: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. 

Głogowska 25b, 45 – 315 Opole. 

2. Dzienna ilość posiłków może ulec zmianie, w stosunku do ilości, o której mowa w ust. 1.   

Faktyczna ilość posiłków do dostarczenia będzie codziennie zgłaszana do godz. 09:30 na 

wskazany przez Wykonawcę nr telefonu lub adres poczty elektronicznej. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na 

bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem z normami HACCAP. 

2. Kanapki muszą być urozmaicone, powinny zawierać odpowiednią wartość odżywczą 

zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Posiłek w formie jednej kanapki dostarczany będzie 

na przemian: 3 razy w tygodniu kanapka mięsna oraz 2 razy w tygodniu kanapka jarska. 

3. Gramatura posiłków:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Kanapka mięsna – bułka sucha min. 50 g, masło min. 15 g, wędlina min. 30-40 g; liść 

sałaty, plaster warzywny 2-4 g  np.- pomidor, ogórek, rzodkiewka itp. 

2) Kanapka jarska - bułka sucha min. 50 g, masło min. 15 g, ser żółty min. 30-40 g, liść 

sałaty, plaster warzywny 2-4 g np. - pomidor, ogórek, rzodkiewka itp. lub pasta do wyboru 

rybna, jajeczna, twarogowa min. 30-40 g. 

3) plaster wędliny lub sera żółtego powinien być nie mniejszy niż wielkość przekrojonej 

bułki. 

4. Posiłki – kanapki powinny zostać zapakowane pojedynczo np. w papier śniadaniowy lub 

woreczki lub pergamin lub folię spożywczą. Posiłki powinny spełniać warunki określone w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, być przygotowane zgodnie z zasadami 

racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów 

spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i 

sanitarnej. 

5. Dostawa posiłków odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy  i na jego koszt. 



6. Przygotowanie i transport musi się odbywać w warunkach zgodnych  z wymaganiami 

sanitarno-epidemiologicznymi. 

7. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków-kanapek w ilości do 100 sztuk 

tygodniowo i maksymalnie do 5020 sztuk w całym okresie objętym zamówieniem. Ilość 

zamawianych posiłków-kanapek będzie różnicowana w zależności od rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ciągłość żywienia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe przechowywanie środków spożywczych 

oraz higienę produkcji. 

3. Skutki zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia 

pacjentów, będą obciążały całkowicie Wykonawcę. 
 

§ 4 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia 01.01.2022 r. do  dnia  31.12.2022 r.                 

w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają wartość jednostkową posiłku w następujący sposób: 

1)  cena 1 szt. kanapki netto ……………zł.  /słownie: ………………………. / 

2)  cena 1 szt. kanapki brutto …………… zł /słownie: ………………………../ 

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie 

faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę oraz na podstawie załączonych 

do faktur protokołów przekazania kanapek w poszczególnych dniach – wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury wraz z 

protokołem. 

4. Faktura/Rachunek zostanie wystawiony/a na następujące dane: 

Zamawiający: 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,  

Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów 

NIP: 752-12-95-792 
 

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedostarczanie posiłków w danym dniu z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości wartości zamówionych na dany dzień posiłków brutto; 

b)  20% wynagrodzenia brutto liczonego za cały okres zamówienia w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

c) 20% wynagrodzenia brutto liczonego za cały okres zamówienia w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto liczonego za cały okres zamówienia, za wyjątkiem przypadku 

określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone kary 

umowne. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej                       

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 



 

§ 7 

1.      Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2)  stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub warunkami umowy przez Wykonawcę,  

3)  likwidacji bądź ogłoszenia upadłości Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach określonych w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z realizacją Umowy Strony będą starały się 

rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku rozwiązania spornej kwestii właściwym 

jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

     Wykonawca:           Zamawiający: 

 

…………………………………. …………………………… 



        Załącznik nr 1 do umowy nr 

……………… 

z dnia ……………... 

 

Protokół 
 

dostarczenia kanapek za miesiąc ............................................... r. 
 

Potwierdza się: dostarczenie posiłków - kanapek dla pacjentów Oddziału Dziennego 

Terapii Uzależnień od Alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25b, 45 – 315 Opole 

 
Lp. Data dostarczenia Liczba sztuk 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

Razem za miesiąc  
 

Przedstawiciel Zamawiającego: Wykonawca: 
 

 
….…………………………….. …………………………… 

 

Opole, dn. ................................................ 


