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Umowa - projekt 

 

zawarta w dniu ……………………… 2021 roku pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 

20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w …………………. przy ulicy ……………………………….., NIP …………….., 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwana/ym dalej Wykonawcą 

 

   § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wydawania posiłków   

regeneracyjnych dla gońców Urzędu Miasta Kalisza. 

2. Jeden posiłek powinien zawierać wartość kaloryczną minimum 1000 kcal w tym:  50-55% 

węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek. 

3. W przypadku nie realizowania postanowień zgodnie z zapisami ust.2, umowa ulega 

     natychmiastowemu rozwiązaniu. 

4.Ilość przewidzianych do wydania posiłków przez okres od 01.11.2021r. 

    do 31.03.2022r. wynosi maksymalnie 1419 sztuk 

5. Wykonawca zapewnia ciągłość wydawania posiłków niezależnie od sytuacji epidemicznej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości posiłków i ich walorów smakowych,      

temperatury posiłków, sposobu i kultury ich wydawania oraz prawo wglądu do aktualnych  

decyzji Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. 

 

    § 2 

1. Strony ustalają należność za jeden posiłek regeneracyjny w maksymalnej kwocie: ….. zł 

brutto ( słownie : ………………….). 

2. Strony ustalają należność za jedno opakowanie jednorazowe w maksymalnej kwocie: ….. 

zł brutto ( słownie : ………………….). 

3. Przewidywana maksymalna wartość przedmiotu zamówienia wynosi: ………………….. zł 

    brutto (słownie: …………………………..). 

 

    § 3 

1. Należność Wykonawcy płatna będzie po upływie każdego miesiąca na podstawie faktury 

za wydane posiłki regeneracyjne. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie zbiorcze zestawienie wydanych posiłków   

     regeneracyjnych, sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2  będzie płatne przelewem na wskazane konto  

    Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT z zastrzeżeniem ustępu 2. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

    § 4 

        Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……...2021r. 



 

    

   § 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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