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Zawarta w dniu  ............2007 r. roku w Rewalu pomiędzy: 
 
Gminą Rewal z siedzibą w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19 reprezentowany przez: 
1. Roberta Skaraburskiego, 
• przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ireneusza Jasińskiego 
zwanego dalej Zamawiającym 
a 
.............., NIP ............ REGON ........tel. ...........  
zwanym dalej Wykonawcą.  
 
                 § 1 
1. Wykonawca zapewni wyżywienie dla  40 policjantów  w okresie od 01 lipca 2007 r. do 31 sierpnia 

2007 r. włącznie. 
2. Posiłki tj. śniadania, obiady i kolacje wydawane będą w godzinach ustalonych między komendantem 

posterunku Policji w Rewalu, a Wykonawcą.  
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2, zapewni dodatkowo suchy prowiant dla 

policjantów pełniących służbę w nocy. 
 

 § 2  
1. Koszt jednostkowy całodziennego wyżywienia ustala się na kwotę ...... zł brutto (słownie: ...... ). 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia w kwocie: .... zł brutto 

(słownie: ....).  
3. Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie co 14 dni na podstawie złożonej faktury VAT. 
4. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być potwierdzona przez Komendanta Policji w 

Rewalu 
   
      § 3 
1. Wszelkie zmiany w ilości i jakości świadczonej usługi, określonej w § 1, dokumentowane będą, pod  
      rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego tj. zlecenia 

wyżywienia dodatkowo do 12 osób, za cenę określoną w § 2 ust. 1, które Wykonawca obowiązany 

jest przyjąć i wykonać. 
 

§ 4 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wykonaniu usługi Zamawiającemu 

będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 

niniejszej Umowy.    
2. W razie zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy przekraczającej 2 dni Zamawiający może 

wyznaczyć dodatkowy, jednodniowy termin na wykonanie usługi, a po jego upływie będzie mógł od 

niniejszej Umowy odstąpić, zachowując prawo do kary mownej, o której mowa  w ust.1 powyżej.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 
 
      § 5 
1.   Miejsce wydania posiłków oraz gramatura i kaloryczność posiłków musi być zgodne z   
      obowiązującymi normami prawnymi. 
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2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na   
      przedmiotowy przetarg oraz oferta Wykonawcy z przykładowymi jadłospisami 
3. W sytuacji wystąpienia zadłużenia Wykonawcy wobec Zamawiającego wynagrodzenie określone w 

§ 2 pkt 2 zostanie przez Zamawiającego zatrzymane i zaliczone na poczet spłaty zadłużenia 

Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 498 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego 
 
      § 6 
Zmiany postanowień niniejszej umowy możliwe są, po rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
 
      § 7  
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 
        § 8 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
       § 9 
Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Zamawiającego.  
 
       
 

       STRONY 
  
 
 
 
 

 
 


