Załącznik nr 3 do regulaminu
Znak: 3/2018
Umowa Nr ……………………..
zawarta w dniu ………. 2018r., w Czechówce, pomiędzy Szkołą Podstawową w Czechówce reprezentowaną
przez Dyrektor Szkoły Stanisławę Kasprzycką
zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………… działającą na podstawie wpisu do KRS/ewidencji działalności
gospodarczej …………………………….. reprezentowaną przez: …………………………………………….
zwaną dalszej części umowy Wykonawcą
Wykonawca wyłoniony został w wyniku postępowanie prowadzonego na podstawie przepisów zamówienia
publicznego na usługi społeczne art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
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§ 1.
Przedmiot zamówienia
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług polegających na
„Przygotowaniu i dostawie posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Czechówce w roku szkolnym 2018/2019” zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie
udzielania zamówienia w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne
usługi z dnia 26.08.2018r., stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, niniejszej umowie i złożonej ofercie.
Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi zgodnie z:
a) regulaminie udzielania zamówienia w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne
szczególne usługi z dnia 26.08.2018r., wraz z załącznikami,
b) Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1 do regulaminu,
c) Ofertą Wykonawcy z dnia ………………… (Załącznik nr 2 do Umowy),
W ramach niniejszej umowy Wykonawca:
1) przygotuje posiłki dla dzieci uczęszczających do oddziałów Przedszkolnych w Czechówce, według
jadłospisów czterotygodniowych stanowiących Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
2) dowiezie przygotowane posiłki do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czechówce na
zasadach i warunkach określonych w Umowie.
Wykonawca przygotuje posiłki w ilościach podawanych przez Zamawiającego na zasadach i w terminach
wynikających z Umowy:
1) dla dzieci Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czechówce, gdzie zgodnie z treścią
Umowy oraz dokumentacją stanowiącą do niej załączniki, Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania dwóch lub trzech posiłków dziennie (w zależności od zgłoszonego przez Zamawiającego
zapotrzebowania), w tym:
− dwa posiłki obejmujące śniadanie i obiad dwudaniowy,
− trzy posiłki obejmujące śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek.
Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach
określonych niniejszą Umową oraz zgodnie z dokumentacją wskazaną w ust. 2 powyżej, należytą
starannością w ich wykonaniu, higieną, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
§ 2.
Godziny podania posiłków
Posiłki zostaną przygotowane przez Wykonawcę w takim czasie, by temperaturze odpowiedniej do spożycia
mogły być podane dzieciom w oddziałach przedszkolnych w szkole Podstawowej w Czechówce w
następujących godzinach:

− śniadania o godzinie. 8.30
− obiad o godzinie. 11.20
− podwieczorek o godzinie.14.15
2.

Dopuszcza się zmianę wyżej wymienionych godzin za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.

1.

§ 3.
Przygotowanie posiłków
Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą będzie przygotowywał posiłki we własnej kuchni oddalonej od
Szkoły Podstawowej w Czechówce o ………..km
Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów.
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Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi do zapytania ofertowego jadłospisami
czterotygodniowym dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku od 3-7 lat) –
załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
Wykonawca zobowiązany jest do podania posiłków zgodnie z gramaturą podaną w Załączniku Nr 2 do
zapytania ofertowego.
Wykonawca zgodnie z ofertą jest zobowiązany włączyć do śniadań, niezależnie od w/w jadłospisów,
owoce …………. razy w tygodniu.
Przygotowane i podawane dzieciom (uczniom) posiłki przez Wykonawcę spełniać będą wymogi określone w:
− ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r., poz. 149, z
późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
− Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipiec 2016r., w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań,
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach (Dz.U. z 2016r., poz. 1154),
− normach na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
Posiłki powinny być przygotowane z produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych artykułów spożywczych
posiadających aktualne terminy ważności (wyklucza się sporządzania potraw z proszku za wyjątkiem
budyniu i kisielu, wyklucza się produkty mrożone za wyjątkiem owoców i warzyw).
Zamawiający zakazuje stosowania: produktów z glutaminianem sodu, produktów masłopodobnych, soków
zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja
i/lub skrobi modyfikowanej).
Wykonawca jest zobowiązany w razie potrzeby w ramach realizowanego zamówienia zapewnić posiłki dla
grupy dzieci wymagających specjalnej diety (dzieci bezglutenowe, ze skazą białkową, z dietą cukrzycową, z
alergią pokarmową oraz z innymi schorzeniami pokarmowymi).
Zamawiający zobowiązuje się do podania Wykonawcy z wyprzedzeniem 3 dni liczby dzieci wymagających
specjalnej diety, o których mowa w ust. powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem
higienicznym, kalorycznym jak i do sprawdzania gramatury posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie
spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, koszty badania obciążają
Wykonawcę, a Zamawiającemu przysługuje prawo do nałożenia na Wykonawcę kary pieniężnej z tego
tytułu.
Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania tygodniowego jadłospisu w Szkole Podstawowej w
Czechówce w miejscu wskazanym i udostępnionym przez dyrektora szkoły.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje załadunek, transport, oraz rozładunek wszystkich posiłków,
jakie będą przygotowywane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. Posiłki będą dostarczane pod
adres: Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce ul. Szkolna 72, 32-406 Czechówka.
Zamawiający zastrzegają sobie prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę
odpowiadają potrzebom prowadzenia żywienia w przedszkolu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp
do wszelkich danych potrzebnych do przeprowadzenia kontroli.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i
dostarczonych przez niego posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny,
zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zapewni naczynia do spożywania posiłków (wielokrotnego użytku).
W przypadku wyjazdu dzieci Przedszkolnych na wycieczkę Wykonawca przygotuje w ramach środków
przeznaczonych na dany dzień żywieniowy, tzw. „suchy prowiant”. O planowanej wycieczce Zamawiający
poinformują Wykonawcę pisemnie z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Naczynia jednorazowego użytku i inne używane w czasie przygotowania posiłków i ich przewozu powinny
spełniać wymagania w/w ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
W Szkole Podstawowej w Czechówce porcjowanie posiłków, wydawanie posiłków i sprzątanie zapewniają
pracownicy tej szkoły.
Wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje odbiór i utylizację przez Wykonawcę odpadów powstałych w
związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wykonawca usunie z terenu Szkoły Podstawowej w Czechówce zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz
wszelkie odpady żywnościowe na własny koszt.
§ 4.
Dowóz posiłków
Wykonawca jest zobowiązany przygotowane posiłki oraz półprodukty dostarczać w specjalistycznych
termosach oraz przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych gwarantujących, zachowanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw (posiłki mają być dostarczane w
pojemnikach przystosowanych do kontaktu z żywnością - posiadające atesty), w sposób zgodny z
wymogami sanitarnymi, w czasie uzgodnionym z Dyrektorem szkoły, z uwzględnieniem godzin, w których
posiłki będą wydawane (§ 2 ust. 1 Umowy).
Wykonawca jest zobowiązany dbać o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.
Surówki powinny być dostarczane w oddzielnych pojemnikach spełniających wymogi wskazane w § 4 ust. 1 .
Samochód, którym Wykonawca będzie dowozić posiłki musi spełniać warunki sanitarne zatwierdzone przez
Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
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§ 5.
Zmiana osobo-dni
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czechówce w terminie do 31 sierpnia 2018r., poda Wykonawcy aktualną
listę dzieci korzystających z posiłków w roku szkolnym z podziałem na osobo-dni. Lista ta będzie
weryfikowana i dostarczana Wykonawcy na dwa dni przed każdą zmianą w przypadku rezygnacji z
posiłków lub zmiany osobo-dni w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola.
W okresie ferii i przerw świątecznych liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych może być znacznie niższa
od podanej na początku miesiąca. Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku przygotowania posiłków dla
obecnych w Przedszkolu dzieci.
Liczba przygotowanych przez Wykonawcę posiłków w danym będzie weryfikowana przez Zamawiającego
każdego dnia i dostarczana Wykonawcy do godziny 800.
Zamawiający zastrzega a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w ciągu roku szkolnego liczba dzieci w
oddziałach przedszkolnych, w tym liczba i rodzaj osobo-dni może ulec zmianie zgodnie z opisem w
załączniku 1 do zapytania ofertowego pkt 1.4.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za posiłki, które nie zostały zamówione (posiłki co do ilości
których została dokonana weryfikacja na zasadach określonych w Umowie i niniejszym §).
Sposób realizacji podawania i dostawy posiłków dla uczniów, którzy za posiłki płacą we własnym zakresie
Wykonawca uzgadnia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czechówce.
§ 6.
Pracownicy Wykonawcy
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności sporządzania posiłków (w tym m. in.
kucharz, pomoc kuchenna), transportu posiłków.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5
dni roboczych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust.1 tj. pisemnego oświadczenia
Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających,
że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.,
Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym
wynagrodzeniu (Dz.U. z 2017r., poz. 847 z późn. zm.) za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia. W przypadku udostępniania danych osobowych pracowników przez Wykonawcę, odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dokonać anonimizacji danych osobowych w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), tj. w szczególności imion,
nazwisk, adresów, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia,
wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu
wykonania postanowień niniejszej Umowy, przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności wskazane w ust 1 aniżeli
ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgłoszone osoby zostaną
potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje pracownikami, którzy posiadają aktualne, wymagane do prowadzenia
żywienia zbiorowego karty lub książeczki zdrowia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie i przestrzeganie przez jego pracowników wymogów
sanitarno-epidemiologicznych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
§ 7.
Podwykonawcy
* Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście bez udziału podwykonawców.
* Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem następujących podwykonawców i w następującym
zakresie:
1) ………………………………………………………………………
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*niewłaściwe skreślić
Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy do podania nazwy,
imion i nazwisk, oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi - o ile już są mu
znane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazać informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą jest zobowiązany uprzednio uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy. Podstawą do
uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający opis części przedmiotu Umowy, którego
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy
do jej wykonania.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku,
z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, wymaga
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 i 4.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców,
tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę
osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
W przypadku zaistnienia w toku realizacji umowy szczególnych okoliczności, powodujących konieczność
powierzenia wykonania części usług podwykonawcy nie wskazanemu uprzednio lub innemu podwykonawcy
niż temu, któremu część usług powierzono już do realizacji, Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 4, przedłożyć uzasadnienie konieczności podwykonawstwa lub zmiany
podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wskazany przez Wykonawcę podwykonawca nie spełnia wymagań
Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy / części przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę innym, lub zrezygnować z powierzenia wykonania przedmiotu umowy/części
przedmiotu Umowy podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega, iż wraz ze złożeniem Faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie należne
Podwykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy dowodu, że podwykonawca otrzymał wszystkie
kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie i dopuszczalne
potrącenia.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13-16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Jakakolwiek przerwa w
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realizacji przedmiotu umowy, w tym któregokolwiek zlecenia, wynikająca z braku podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
zmiany terminu wykonania umowy.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie i przestrzeganie przez podwykonawców (dalszych
podwykonawców) wymogów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy/części
przedmiotu Umowy, powierzonej im przez Wykonawcę.
§ 8.
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w terminie: 3.09.2018r. do dnia 28.06.2019r.

1.

§ 9.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przygotowane, wydane i dowiezione posiłki, według
następujących cen jednostkowych brutto, zgodnych z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą:
Lp.

Rodzaj ceny jednostkowej

1.

Cena jednostkowa brutto jednego osobodnia dziecka korzystającego z trzech posiłków
w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czechówce /śniadanie + obiad
+ podwieczorek/

2.

Cena jednostkowa brutto jednego osobodnia dziecka korzystającego z dwóch posiłków
w oddziałach przedszkolnych w szkole Podstawowej w Czechówce /śniadanie + obiad/

Kwota /zł/

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie za okresy miesięczne z dołu, na podstawie prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę faktur, przelewem w terminie 30 od dnia otrzymania faktury.
3. Dane do miesięcznej faktury będą uzgadniane między Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie
prowadzonej ewidencji zamówionych i wydanych posiłków (liczby zamówionych i zrealizowanych osobo-dni).
Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za posiłki i osobo-dni odmówione/zweryfikowane zgodnie z
§ 5 oraz na zasadach określonych w niniejszej umowie.
4. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane będą w sposób następujący:
Nabywca:
Gmina Siepraw ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, NIP 681-12-99-390.
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Czechówce ul. Szkolna 72, 32-406 Czechówka, NIP 681 17 95 901.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy w
…………………………………………………………………………………….
6. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy.
7. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych .
9. Za nieterminową płatność faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§ 10.
Maksymalna wartość zamówienia
1. Maksymalna liczba posiłków, ich rodzaj i liczba dzieci, dla których będą przygotowane posiłki w okresie
realizacji zamówienia jest podana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku
nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Maksymalna wartość usług objętych niniejszą umową wraz z podatkiem VAT 8% nie może przekroczyć
………………………..zł. brutto (słownie: …………………………………. 00/100) w tym:
a) Posiłki dla Oddziału Przedszkolnego w Czechówce
Od IX-XII w 2018r., ……………….zł brutto,
Od I-VI w 2019r., ………………….zł brutto,
3. Maksymalne wartości usług objętych niniejszą umową wymienione w ust. 2 będą wyliczone jako suma
iloczynów ceny zawartej w ofercie i podanych w zapytaniu ofertowym maksymalnych osobo-dni.
§ 11.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowi wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy
zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 2, tj ……………………………. zł
(słownie złotych: …………………………………………….. …./100) w formie ………………………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane zamówienie
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3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

1.

4.

5.

6.
7.

8.

§ 12.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia
umowy, w szczególności w przypadku:
1) narażenie zdrowia osób korzystających z posiłków,
2) przygotowywania posiłków nie spełniających wymagań przewidzianych Umową,
3) gdy posiłki nie są dostarczane w porach ustalonych na zasadach przewidzianych Umową,
4) utrata przez Wykonawcę praw do wykonywania działalności tj. utraty zezwolenia SANEPIDU na
wykonanie usług będących przedmiotem umowy,
3) nie rozpoczęcia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo
wezwania Zamawiającego do jej wykonania,
4) przerwanie wykonania umowy na okres dłuższy niż 3 dni,
5) gdy Wykonawcy zagraża niewypłacalność lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż
przekształcenie lub połączenie z innym przedsiębiorstwem,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy lub ogłoszona upadłość,
7) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
W przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 1-4 warunkiem odstąpienia Zamawiającego od umowy jest
wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tych przyczyn, bądź
o ich dowiedzeniu się przez Zamawiającego.
Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą
wynagrodzenia przekraczającą 60 dni pod warunkiem, iż faktura za wynagrodzenie była prawidłowo
wystawiona. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca wezwie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia,
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
Odstąpienie od umowy i wezwania winny być dokonane na piśmie.
W przypadku nie wykonania lub przerwania wykonywania usługi przez Wykonawcę, również wskutek decyzji
uprawnionych organów (SANEPID, Straż Pożarna itp.) Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie pełne koszty zamówienia zastępczego.
W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości świadczenia usługi, może on wstrzymać, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, wypłatę wynagrodzenia za zakwestionowane usługi.

§ 12.
Koordynatorzy
Wykonawca informuje, że koordynatorem do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania usługi jest
Pan/Pani ………………… telefon …………………..

1.

2.

3.
4.
5.

§ 13.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 40%
kwoty całkowitej, o której mowa w § 10 ust. 2,
b) opóźnienia dowozu posiłków, w wysokości 100 zł za każdą godzinę opóźnienia
c) niedostarczenia w całości lub w części dziennej dostawy posiłków, w wysokości 10% wartości dziennej
dostawy.
d) dostarczenia posiłków niespełniających wymogów niniejszej umowy wysokości 500 zł za każdy taki
przypadek
e) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy lub spowodowanie przerwy w realizacji
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości: 6.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia lub
przerwy.
f) za nie przedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wymaganym terminie 0,1%
całkowitej kwoty, o której mowa w § 10 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o
podwykonawstwo.
g) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w wysokości 1%
całkowitej kwoty, o której mowa w § 10 ust. 2 za każdy taki przypadek
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, innych niż wymienione w § 12 w wysokości 40% całkowitej kwoty, o której mowa § 10 ust
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić do 30 dni od daty ich naliczenia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia jeżeli kary nie
zostaną przez niego zapłacone w terminie.
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6.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego ze wskazaniem, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.
§ 14.
Zmiany umowy
Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach:
1) zmiana godzin podawania posiłków,
2) zmiany jadłospisu niepowodujące zmiany ceny jednostkowej za posiłki
3) zmiany nazwy, adresu i osób reprezentujących strony umowy, zmiany formy prawnej działalności
Wykonawcy lub Zamawiających,
4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
5) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,
6) Zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług(VAT).
Zmiana umowy następuje na wniosek stron umowy z zgodą wszystkich stron.
Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy (pisemnego) z wyłączeniem § 14 ust.1 pkt 1, 2 i 4.
W przypadkach o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zmiana dokonuje się poprzez pisemne
porozumienie.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w § 14 ust. 1 pkt. 6 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt. 7, wartość stawek osobo-dni netto nie ulega zmianie,
wartość stawek brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

§ 15.
Obowiązki wynikające z RODO
Celem dopełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych wymaganych
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(DZ.U.UE.L.2016.119.1.) (dalej zwanym RODO) Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, które stanowi Załącznik nr 4 do
Umowy.

1.
2.
3.
4.

§ 16.
Postanowienia końcowe
Strony ustalają, iż w stosunku do Wykonawcy wyłącza się możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej
umowy, pod rygorem jednostronnego odstąpienia od umowy, bez żadnych konsekwencji finansowych.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz Zamawiający,
1
egzemplarz Wykonawca.
§ 17.
Załączniki

Wskazane poniżej załączniki, stanowią integralną część Umowy:
1. Załącznik nr 1 - regulamin udzielania zamówienia w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi z dnia 26.08.2018r.,
2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ……….
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 4
do Umowy nr …….. z dnia …...

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji przedmiotu
Umowy.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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