UMOWA -wzór
Nr umowy : ZS/03/2019/U
Zawarta w dniu ………….2019r. pomiędzy:
Zespołem Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
ul. Żwirki i Wigury 2,
39-432 Gorzyce
REGON : 000037210; NIP: 867-187-56-23
reprezentowanym przez:
Krzysztofa Komórkiewicza –Dyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach,
a
…………………………………………………………………
(nazwa i adres firmy)

……………………………………………………………….
………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………..
NIP: ……………………………….; REGON: …………………………………….
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) na realizację usługi pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców
internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest:
1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w
Gorzycach..
Wykonywana usługa jest zgodna z ofertą przedłożoną przez Wykonawcę, która to oferta stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
Na świadczenie usługi cateringowej Wykonawca posiada stosowne zezwolenia wymagane odrębnymi
przepisami a w szczególności „System HACCP” regulowany: Ustawą bezpieczeństwa żywności i żywienie
oraz przepisami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności
Pracownicy zatrudniani przez Wykonawcę do realizacji usługi posiadają stosowne badania lekarskie
wymagane odrębnymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia.
§2
Wykonawca za przedmiot umowy otrzyma wynagrodzenie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem i
zgodnie ze złożoną ofertą cenową w wysokości ………………………zł brutto/jeden dzień/jedną osobę
Słownie: …………………………………………………………….. zł brutto/jeden dzień/jedną osobę
Wynagrodzenie brutto określone w § 2 ust. 1 będzie niezmienne do końca trwania umowy.
Wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, czynności związane z
przygotowaniem posiłków, wsadem, dowozem i wydaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia rzeczywiście wydanych
posiłków w oparciu o cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy.
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w pkt. 1 niniejszego dokumentu
Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu usługi i dostarczeniu przez Wykonawcę faktury w terminie
…… dni od jej dostarczenia Zamawiającemu. Należna kwota zostanie przelana na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
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7.

1.
2.
3.

Ewidencja dostarczonych posiłków stanowi konieczny załącznik do faktury. Z faktury powinno wynikać w
sposób jednoznaczny, celem określenia prawidłowości rozliczenia, za ile wydanych posiłków w ciągu
miesiąca wystawiono fakturę.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony i będzie obowiązywała od dnia 02.09.2019r. do 26.06.2020r.
Po przekroczeniu kwoty brutto podanej w § 2 ust. 1 umowa traci ważność.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia Usług do dnia odstąpienia od
umowy(art. 145 ust. 1,2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku).
§4
Warunki realizacji usługi:

Wykonawca dostarczy gotowe posiłki i wyda w siedzibie internatu mieszczącego się pod adresem:
ul. 11 Listopada 12 w Gorzycach zgodnie z następującym harmonogramem:
Dni robocze (poniedziałek – piątek)
Śniadanie (I i II) – 6:30 – 7:00
Obiad – 15:00 – 15:30
Kolacja – 18:30 – 19:00
Sobota, niedziela lub święta
Śniadanie (I i II) – 7:30 – 8:00
Obiad – 14:30 – 15:00
Kolacja – 18:30 – 19:00
2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza inne
godziny wydawania posiłków w sytuacjach szczególnych po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowankami,
Wykonawcą i samym Zamawiającym.
3. Zamawiający dopuszcza inne godziny wydawania posiłków w sytuacjach szczególnych.
4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt jadłospisu dekadowy z zaznaczeniem rodzajowo - wagowych
wartości porcji na kolejny okres dekady, jadłospis jest przedstawiany do wglądu na trzy dni przed końcem
trwającej dekady, jednak w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi w jadłospisie, Wykonawca
zobowiązany jest dostosować się do tych uwag i naniesienia właściwych zmian.
5. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego zamówienia zapewnił posiłki dla
wychowanków specjalnej diety (bezglutenowej, ze skazą białkową, z alergią pokarmową lub innymi
schorzeniami pokarmowymi).
6. Wykonawca będzie wydawał posiłki w swoich naczyniach i zadba o ich czystość we własnym zakresie.
Dopuszcza się stosowanie naczyń jednorazowych.
7. W celu zapewnienia właściwej higieny i jakości wydawanych i przechowywanych posiłków Wykonawca w
ramach realizowanego zamówienia wstawi do pomieszczeń jadalnych internatu na swój koszt zamykanych
pojemników na resztki, dwie zmywarki do mycia naczyń i sztućców, dwie lodówki do przechowywania
posiłków, komplet sztućców (nóż, widelec, łyżka, mała łyżeczka) oraz komplet naczyń (talerz głęboki, talerz
płaski, mały talerzyk) dla każdego z wychowanków. Wstawione urządzenia, naczynia i sztućce pozostają
własnością Wykonawcy i podlegają zwrotowi po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca ponosi
całkowite koszty związane z użytkowaniem wstawionych urządzeń.
8. Wykonawca na bieżąco wymieni uszkodzone w wyniku eksploatacji sprzęty, talerze i sztućce na swój koszt.
Będzie dostarczał także w ramach usługi środki chemiczne służące do mycia naczyń w zmywarkach.
9. Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) wynosi 292
10. Łączna szacunkowa liczba wychowanków spożywających posiłek każdego dnia wynosi 82.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków danego dnia
według potrzeb Zamawiającego, w zależności od frekwencji wychowanków.
1.
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12. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany
dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 20:00 dnia poprzedniego. O liczbie
posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany telefonicznie.
13. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia ilości dostarczanych posiłków, czasowego wstrzymania ich
dostawy lub wcześniejszego zakończenia realizowanej usługi w związku ze zmianą ilości wychowanków w
internacie, ich wyjazdami do domu realizowanymi zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego oraz
rezygnacją czasową lub stałą z pobytu w internacie.
14. W związku ze wzrostem ilości wychowanków Zamawiający zastrzega także możliwość wzrostu ilości
zamawianych posiłków.
15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Ewidencję dostarczanych posiłków według ustalonego z
Zamawiającym wzoru i przekładać ją do podpisu kierownikowi internatu lub osoby upoważnionej w każdym
dniu dostawy. Ewidencja stanowi potwierdzenie daty, godziny oraz ilości dostarczonych posiłków.
16. W zakresie realizacji dostawy posiłków współpracą z Wykonawcą będzie się zajmował kierownik internatu
lub osoba upoważniona.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z
Zamawiającym.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
19. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania resztek pokonsumpcyjnych.
§5
1.

2.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r.;
b. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, gdy Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę
faktur określonego w niniejszej Umowie.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§6

1.

2.

3.
4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić tytułem kary umownej 5% kwoty określonej w § 2 pkt.
1,niniejszej umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki, kwoty
brutto określonej w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.
b. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% kwoty
brutto określonej w § 2 pkt. 1, niniejszej umowy.
c. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu tytułem kary
umownej 10% kwoty brutto określonej w § 2 pkt. 1.niniejszej umowy.
Zapłata kar umownych określonych w § 8 pkt. 2a następować będzie w formie kompensaty.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7

Za szkody wynikłe przy wykonywaniu zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
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§8
1.
2.

1.
2.
3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji braku
wychowanków w internacie.
Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia realizacji zadania po ustaleniu tego z Wykonawcą o liczbę
dni, która będzie wynikała z przedłużenia pobytu wychowanków w internacie.
§9
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

Umowa została sporządzona na czterech stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Zamawiający :

Wykonawca :
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