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Załącznik nr 8 do ogłoszenia

WZÓR 

UMOWA NR ...............

zawarta w dniu .............................. w Szczecinie pomiędzy:

Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin,
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040
reprezentowanym  przez:
mgr Marka Jasztala –  Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
zwanym dalej Zamawiającym
a 
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
NIP............................... REGON ….......................
reprezentowaną przez ….....................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1.
Podstawa prawna

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez  Zamawiającego,  postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm). 

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  gastronomicznej  w  zakresie  całodziennego  wyżywienia
funkcjonariuszy skierowanych  do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta
Szczecin, podczas finału regat The Tall Ship's Races 2017, na warunkach określonych w umowie i ofercie
Wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy.

2. Przedmiot zamówienia  obejmuje przygotowanie,  dostarczenie i  podanie funkcjonariuszom trzech posiłków
dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)  w terminie: od 04.08.2017 r. do  09.08.2017 r

3. Posiłki będą przygotowywane w obiekcie …................................................... przy ul. …....................................
i dowożone pojazdami.............................................................................................................................................

4. Posiłki  będą  dowożone  i  wydawane  w  pomieszczeniach  Wydziału   Technologii  i  Inżynierii  Chemicznej
Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu  Technologicznego  przy  ul.  Al.  Piastów 42,  70-001  Szczecin.  Jedno
pomieszczenie  spełniające  funkcję  stołówki  będzie  wyposażone  w  stoły,  krzesła,  natomiast  drugie
pomieszczenie wyposażone w stoły, będzie przeznaczone do podłączenia niezbędnego sprzętu (podgrzewacze
gastronomiczne, warniki). 

5. Wykonawca  zapewnia  we własnym zakresie  naczynia,  obrusy,  sztućce,  serwetki,  termosy oraz  niezbędny
sprzęt. Zamawiający nie dopuszcza naczyń i sztućców jednorazowych. 

6. Żywienie będzie odbywało się w  turach od 3 do 5 (w zależności od potrzeb).
7. Ilość żywionych funkcjonariuszy na dany dzień będzie zgłaszana każdorazowo dla Wykonawcy  telefonicznie

lub faksowo przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,  następnie zgłoszenie telefoniczne
zostanie  potwierdzone  pisemnie  w  formie  zapotrzebowania  dziennego.  Przedmiotowe  zamówienie  będzie
składane codziennie, do godziny 16.00 na następny dzień. Szacunkowa dzienna ilość osób żywionych – 350.

8. Posiłki mają być przygotowywane według dziennej normy żywieniowej (tzw. wsad do kotła) obowiązującej
w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, która wynosi:
- 19,48 zł. netto/dziennie.
Dzienna norma żywieniowa została wyliczona na podstawie tzw.  normy szkolnej „SZ”  wynoszącej 14,83 zł
powiększonej o 70% normy uzupełniającej DU wynoszącej 4,65 zł. zgodnie z :
-  Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu
MSWiA  z dnia 04 października 2011 r. zmieniająca Decyzję nr 2/08 Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa
Publicznego MSWiA i  Dyrektora  Departamentu  Budżetu  MSWiA z  dnia  21 sierpnia  2008 r.   w sprawie
określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej
Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.
- rozporządzeniem MSWiA z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta
wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U.  z 2002 r. Nr 166, poz. 1366).
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9. Struktura posiłków w okresie tygodniowym:
a)  śniadanie  –  jadłospis  może  uwzględniać  np.  pieczywo pszenne  (w tym  bułki),  żytnie,  ciemne,  masło,
wyroby wędliniarskie  (zróżnicowane – wieprzowe,  drobiowe),  produkty mleczne  w tym: musli  lub płatki
z mlekiem, kawę, herbatę, dżem, jogurt, jajka,  parówki lub kiełbaski na ciepło, sery żółte, białe, twarogi, sery
wędzone,  topione,  warzywa  surowe  w tym:  pomidory,  ogórki  świeże,  kiszone,  konserwowe,  rzodkiewkę,
paprykę, szczypior, sałaty; pasty rybne, mięsne, jajeczne; dodatki: ketchup, musztarda, majonez.
b) obiady – muszą składać się z dwóch dań tj. zupa i drugie danie oraz deseru. Jadłospis może uwzględniać
minimum  trzy  obiady  mięsne  w  ramach  tzw.  drugiego  dania  z  uwzględnieniem  mięsa  wieprzowego,
drobiowego,  wołowego,  jeden  obiad  z  rybą,  jeden  obiad  bezmięsny  w  postaci:  pierogów,  naleśników,
makaronów itp.  Do obiadu oprócz  ziemniaków,  ryżu,  kasz  dodatkiem muszą  być  gotowane warzywa lub
surówka. Deser   np. owoc (jabłko), drożdżówka lub batonik.
c)  kolacja – jadłospis musi uwzględniać dania ciepłe, sałatki, pieczywo pszenne (w tym bułki), żytnie, ciemne,
masło, wyroby wędliniarskie (zróżnicowane – wieprzowe, drobiowe), kawę, herbatę, dżem, jogurt,  sery żółte,
białe,  twarogi,  sery  wędzone,  topione,  warzywa  surowe  w  tym:  pomidory,  ogórki  świeże,  kiszone,
konserwowe,  rzodkiewkę,  paprykę,  szczypiorek,  sałaty;  pasty  rybne,  mięsne,  jajeczne;  dodatki:  ketchup,
musztarda, majonez.

10. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy ilość oferowanych zestawów obiadowych  dziennie wynosi: ….....
11. Posiłki w zależności od czasu służby mają być dowożone i wydawane w godzinach 6.00-21.00:

1) śniadanie –6.00-9.00 
2) obiad – 13.00-16.30 
3) kolacja – 18.00-21.00 

12. W  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego  i  względów  organizacyjnych  może  zaistnieć  konieczność
przygotowania,   dowiezienia i  wydania  w ramach śniadania lub kolacji suchego prowiantu. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę  z chwilą składania zapotrzebowania dziennego wymienionego w § 2 ust. 7 umowy.

13. Suchy  prowiant  należy  przygotować  z  produktów  trwałych,  które  nie  psują  się  szybko  i  nie  stwarzają
zagrożenia zatrucia pokarmowego i  zapakować w foliowy woreczek przeznaczony do żywności.

14. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  ilości  osób  żywionych  oraz  godziny  wydawania
poszczególnych  posiłków  w  zależności  od  potrzeb,  grafiku  służb,  o  czym  każdorazowo  powiadomi
Wykonawcę z wyprzedzeniem minimum 12 godzinnym. 

15. Sporządzając posiłki należy kierować się następującym podziałem dziennej normy żywieniowej:
1) śniadanie - 25%  wartości dziennej normy żywieniowej,
2) obiad - 50% wartości dziennej normy żywieniowej,
3) kolacja -  25% wartości dziennej normy żywieniowej.

16. Posiłki  mają  być  urozmaicone,  smaczne,  zdrowe,  przygotowywane ze świeżych produktów spożywczych,
zgodnie z  zasadami higieny i  technologii  produkcji,  z  zachowaniem wymogów sanitarno  – higienicznych
i  zasadami  racjonalnego  żywienia  oraz  o  odpowiedniej  wartości  energetycznej.  Wartość  energetyczna
dziennej normy żywieniowej powinna zawierać nie mniej niż 3200 kcal.

17. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  (podczas  podawania  posiłków)  napojów  (do  śniadania
i kolacji – herbata, kawa; do obiadu – soki). Herbata i kawa winna być podawana w termosach z kranikiem. 

18. Wartość dziennej normy żywieniowej wymienionej w ust. 8 Wykonawca powiększa o marżę uwzględniającą
podatek vat,  pokrywającą koszty przygotowania i  wydania posiłków.  Zgodnie ze złożoną ofertą  wysokość
marży wynosi ….........% (słownie: ….........................). 

§ 3.
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie:
1) możliwość zmiany norm żywieniowych  wymienionych w  § 2 w przypadku  zmiany  Decyzji nr 1/11
z dnia 04 października 2011 r. Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu
Budżetu MSWiA, bądź zmiany przepisów prawnych określających wysokość norm żywienia - rozporządzenie
MSWiA z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz
norm tego wyżywienia (Dz. U.  z 2002 r. Nr 166, poz. 1366). 
2)  możliwość  zmiany  miejsca  dowozu  i  wydawania  posiłków,  w  przypadku  obiektywnej  niemożności
wykonania usługi (awaria lub inna obiektywna okoliczność uniemożliwiająca funkcjonowanie pomieszczeń
wskazanych w § 2 pkt 3).
3)  prawo  do  wskazania  Wykonawcy  wszelkich  nieprawidłowości  związanych  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia,
4) prawo do zlecania przedmiotowej usługi innemu podmiotowi w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona jej
w terminie i obciążenia Wykonawcy kosztami za wykonaną usługę.

2. Zamawiający ma prawo:
1)  do  zgłaszania  reklamacji  na  wykonaną  usługę  a  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  jej  niezwłocznego
usunięcia,
2) odstąpić od umowy w przypadku nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę.

3. Możliwość reklamacji złożonych podlega ze skutkiem natychmiastowym  w szczególności: 
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1) ilość – w zakresie gramatury posiłku,
2) jakość – w zakresie nieświeżości posiłku,
3) niezgodność posiłków z jadłospisem zaakceptowanym przez zamawiającego.

4. Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  Wykonawcą  jest  Renata  Mikosza  z  Komendy  Miejskiej  Policji
w Szczecinie   tel.(091) 82-13-943 oraz  Pimpicka  Małgorzata z  Wydziału Zaopatrzenia i  Inwestycji  KWP
w Szczecinie tel. (091) 82-11-497.

§ 4.
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji umowy z należytą starannością,
2) niezmienności marży w czasie trwania umowy,
3)  prowadzenia  dokumentacji  takiej  jak:  kalkulacja  potraw,  jadłospisy  dzienne  z  wyceną  i  gramaturą,
zestawienie zbiorcze ilości wydanych posiłków za okres żywienia.
4) całodziennego  żywienia   w terminie: od 04.08.2017 r. do  09.08.2017 r 
5) zapewnienia całodziennej i sprawnej obsługi  kelnerskiej dot. wydawania i podawania posiłków,
6)  dowozu  posiłków  własnym  transportem  i  w  pojemnikach  przeznaczonych  do  kontaktu  z  żywnością,
spełniających wymagania sanitarno – higieniczne (koszt transportu w cenie przedmiotu zamówienie),
7)  sporządzania  menu  posiłków  na  cały  okres  żywienia  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  i  akceptacji
Zamawiającego, w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem usługi. 
8)  przestrzegania  właściwych  przepisów  sanitarnych  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 t.j.).
9) posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnych Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dot. zatwierdzenia zakładu oraz pojazdu wskazanego w § 2 ust. 3 i na żądanie Zamawiającego
przedstawienie ich do wglądu  w ciągu 2 dni.
10) utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach wymienionych w § 2 ust. 4 (sprzątanie, wycieranie
stołów, mycie podłóg itp.) przy użyciu własnego sprzętu i środków. 
11) realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o zasady wynikające z systemu HACCP,
12) okazania na żądanie Zamawiającego aktualnych orzeczeń  do celów sanitarno – epidemiologicznych osób
przygotowujących oraz  wydających posiłki, zgodnie z Ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 t. j.) oraz Ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 t.j.),
13)  pobierania  i  przechowywania  z  każdego  posiłku  próbek  żywności  na  potrzeby  kontroli  sanitarno  –
epidemiologicznej,   zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  17  kwietnia  2007 r.  w sprawie
pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego  (Dz. U.
z  2007 r. Nr 80, poz. 545), w przypadku złożenia reklamacji pod względem jakości dostarczanych posiłków
przez  osobę upoważnioną ze  strony Zamawiającego,  lub wystąpienia  zatrucia  pokarmowego,  Wykonawca
natychmiast  powiadamia  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  na  obszarze  województwa.
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przekazania próbek do badania mikrobiologicznego na
własny koszt i po otrzymaniu wyniku dostarczenie Zamawiającemu,
14)  do  odbioru  po  każdym  posiłku  odpadów  pokonsumpcyjnych.  Wykonawca  we  własnym  zakresie
zabezpieczy do tego celu worki.
15) niezwłocznego załatwiania reklamacji Zamawiającego. 

2. Wykonawca cały zakres przedmiotu zamówienia wykona siłami własnymi lub /jeżeli dotyczy/ podwykonawcy
1) Zamawiający dopuszcza zlecenie części przedmiotu zamówienia wymienionym niżej podwykonawcom:
a)..........................................................w
zakresie .........................................................................
2) Zamawiający dopuszcza również zmianę podwykonawcy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy.
W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego o tym
fakcie.  Zmiana  nastąpi  w  formie  aneksu  do  umowy  podpisanego  przez  obie  strony.  Jeżeli  powierzenie
podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  nastąpi  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie
Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy dotyczące braku przesłanek wykluczenia. Zapisy te
stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

3. Zlecenie  wykonania  części  przedmiotu  zamówienia  podwykonawcom  określonych  w  §  4  nie  zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części przedmiotu zamówienia.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  lub  zaniedbania  podwykonawców  i  ich
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,  uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdu oraz zakładu wskazanego w § 2 ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest
poinformować w formie pisemnej Zamawiającego, w trybie natychmiastowym. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ..........……….tel. …….........
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§ 5.
Regulowanie płatności

1. Wartość umowy określa się na kwotę  …............. PLN  brutto (słownie: …......................  00/100 zł).
2. Regulowanie  płatności  za  zrealizowaną  usługę  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  przelewem  z  konta

Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego
prawidłowo wystawionej  (pod względem merytorycznym,  formalnym i rachunkowym) faktury. Wykonawca
wystawia fakturę, zgodnie z ilością faktycznie wydanych posiłków za cały okres  żywienia. 

3. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w ciągu 7 dni po zakończeniu przedmiotu umowy. 
5. Do wystawionej faktury Wykonawca dołącza kalkulację potraw, jadłospisy dzienne z wyceną i gramaturą,

zestawienie zbiorcze ilości wydanych posiłków za okres żywienia. 
6. Zamawiający  nie  przewiduje  podwyższenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  brutto  w  przypadku  zmiany

przepisów prawa.

§ 6.
Kary umowne

1. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10 %
wartości  umowy.

2. W przypadku nieprzestrzegania godzin wydawania posiłków określonych w § 2 ust.  11, Zamawiający ma
prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości zleconych do wydania w danym dniu
posiłków, za  każdą godzinę zwłoki.

3. Jeżeli  na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  w ciągu  2  dni  nie  przedstawi  Zamawiającemu do  wglądu
aktualnych  Decyzji  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  dot.  zatwierdzenia  zakładu  oraz
pojazdu wskazanego w § 2 ust. 3, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 5% wartości umowy. 

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Umowa obowiązuje od dnia 04.08.2017 r. do dnia 09.08.2017 r. lub do wykorzystania kwoty,  o której mowa
w § 5 ust. 1. W przypadku niewykorzystania w tym okresie kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca nie
będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu.

2. W przypadku wyczerpania  kwoty wskazanej  w §  5  ust.1  przed  upływem okresu  obowiązywania  umowy
zobowiązanie  wygasa  z  chwilą  zawiadomienia  o  powyższym Wykonawcy.  Zawiadomienie  powinno mieć
formę pisemną.

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności  formy pisemnej w postaci  aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.

4. W  przypadku  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  postanowień  umowy  Zamawiający  wezwie
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy na zgodny z jej treścią. Zamawiający może wypowiedzieć
umowę  bez  okresu  wypowiedzenia,  w  trybie  natychmiastowym  jeśli  Wykonawca  nie  zastosuje  się  do
wezwania. 

5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy

Prawo zamówień publicznych.
7. W  sprawach  spornych,  po  wyczerpaniu  możliwości  polubownego  załatwienia  sporu  władnym

do rozstrzygnięcia jest Sąd Powszechny w Szczecinie.
8. Umowa została  sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  trzy dla

Zamawiającego.

§ 8.
Klauzula adresowa

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1) Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji

ul. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji

2) Wykonawca: ................................................................
            ................................................................
            ................................................................

2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji określonego 
w ust.1. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi zamawiającego o zmianie adresu, korespondencję kierowaną pod 
adresem Wykonawcy w ust.1 uważać się będzie za doręczoną prawidłowo.
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§ 9.
Klauzula tajności

Pracownicy  firmy  ….........  zobowiązani  są  do  zachowania  w  tajemnicy  informacji  w  tym  danych  osobowych
przetwarzanych w KWP w Szczecinie do których uzyskali dostęp w związku z wykonywaniem  zadań związanych
ze  świadczeniem  usługi  gastronomicznej  w  zakresie  całodziennego  wyżywienia  funkcjonariuszy  skierowanych  do
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Szczecin, podczas finału regat The Tall Ship's Races
2017 oraz zobowiązują się do zachowania w tajemnicy sposobu zabezpieczania tych danych.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


