ZP-341/1/2018
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …. - WZÓR
zawarta w dniu ………………2018 r. w Wielbarku pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Wielbarku, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Ewę Romanos - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku,
NIP: 7451445185
REGON: 004453810
a
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia ……………. znak sprawy: ………….
………………………..
……………………….
…………………….…
……………………….
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Wielbark i punktu
wydawania posiłków w Wielbarku, oraz wydawanie gorących obiadów jednodaniowych.
b) jednorazowo przygotowanie i dostawę kolacji wigilijnej dla 90 osób.
2. Posiłki muszą być przygotowane w następującej formie:
a) dla posiłków przygotowanych do placówek oświatowych i punktu wydawania posiłków:
- dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 400 ml (w tym 50g mięsa
lub kiełbasy za wyjątkiem parówek) podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego,
- trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z
surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Do mięsa mogą być
podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki,
kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy lub inne. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki
jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki,
kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso lub ryba - 100 g, surówka lub jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki z
serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne - 200 g, kompot, sok – 200 ml. Zamawiający
zastrzega, że danie takie jak pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy winny
być maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu.
b) kolacja wigilijna:
- posiłek składający się z: ryba (150 g), ziemniaki (200 g), kapusta z grzybami (150 g), barszcz czerwony
(250 ml), krokiety z kapustą i grzybami (2 szt.), ciasto (150 g), ponadto kawa i herbata (termosy).
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§2
1) Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do
należytego wykonania przedmiotowej usługi.
2) Wykonawca posiada decyzję nr ……………… o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zaświadczenie nr …………… o wpisie
do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także
dokument zatwierdzający fakt, że oferent posiada samochód odpowiadający warunkom
sanitarnym do transportu posiłków wydany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w przeciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy, jednak
nie później niż do dnia rozpoczęcia wydawania posiłków, odpowiedniej decyzji Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu w zakresie wydawania posiłków.
4) Brak decyzji wymienionej w pkt 3 skutkował będzie odstąpieniem zamawiającego od umowy.

§3
1)

Zamówienie obejmuje dożywianie:

a) w szkołach;
Szkoła Podstawowa w Wielbarku

100uczniów

Gimnazjum w Wielbarku

20 uczniów

Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej

70 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zabielach

40 uczniów

b) w punkcie wydawania posiłków w Wielbarku – 20 uprawnionych osób
c) kolacja wigilijna – jednorazowo w ilości 90 sztuk będzie zrealizowana (wydawane posiłków) w
Wielbarku w okresie pomiędzy 13 a 21 grudnia 2018 r. po uprzednim wskazaniu miejsca i zleceniu przez
kierownika Zamawiającego.
2) Planowana

liczba

posiłków

dziennie

wynosi

250

sztuk,

z

zastrzeżeniem

posiłków

przygotowywanych w ramach kolacji wigilijnej.
3) Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co
zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§4
1) Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie
trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna oraz przerwy
świąteczne itp.), od dnia 4 września 2018 roku do dnia 21 czerwca 2019 roku .
2) Dożywianiem objęci będą wskazani uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Wielbark,
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na podstawie list ze szkół zatwierdzonych przez dyrektora placówki oraz osoby dorosłe,
wskazane uprzednio przez kierownika Zamawiającego w punkcie wydawania posiłków
Wielbarku.
3) W przypadku nieobecności ucznia w szkole, posiłek może odebrać rodzic, opiekun, rodzeństwo
na podstawie wydanej przez Zamawiającego decyzji.

§5
1) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi
sanitarno-techniczne do przewozu żywności) w pojemnikach gwarantujących utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, smaczne i
estetyczne).
2) Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP. System HACCP
gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym zachowanie wysokiej jakości
transportowanych produktów. W trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących
zasad: - „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę 600C i czas ich
przewozu nie może przekraczać jednej godziny od czasu ich wytworzenia”.
3) Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku, a także ich
wydawania.
4) Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń wydzielonych do wydawania i
spożywania posiłków w poszczególnych szkołach oraz do zagospodarowania odpadów
powstających w związku z realizacją przedmiotu umowy.
5) Wykonawca zapewni naczynia (talerze, sztućce, itp.), na których będą spożywane posiłki oraz
odpowiadał będzie za ich dezynfekcję.
6) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno- higienicznych na każdym etapie:
produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczenia
posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.
8) Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia
zbiorowego. Posiłki muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych,
posiadających aktualny termin ważności i powinny opierać się na wykorzystaniu sezonowości
występowania produktów.

Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Głównego Inspektora

z 2006r. Nr 17, poz. 1225) oraz zaleceniami

Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i

żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności.
Ponadto w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi
normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność).
9) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie wyznaczonym na
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podpisanie umowy polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC),
obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia. Suma Gwarancyjna nie może być mniejsza niż wartość brutto
złożonej przez wykonawcę oferty.
§6
1) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację dostaw objętych niniejsza umową w dniu
04.09.2018 r.
2) Wykonawca w pierwszym roboczym dniu każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny
jadłospis do dyrektorów poszczególnych szkół oraz kierownika zamawiającego.

Pierwszy

jadłospis winien być dostarczony najpóźniej 03.09.2018 r.
3) Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę
indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły. a w przypadku posiłków
wydawanych w punkcie wydawania posiłków w Wielbarku i posiłków wydawanych w ramach
kolacji wigilijnej, ustalone zostaną z kierownikiem Zamawiającego.
§7
1) Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, stawka cenowa za jeden posiłek w
ramach codziennego dożywiania netto wynosi: ………. zł, (słownie: …………) + stawka podatku
VAT ….. % = stawka cenowa za jeden posiłek brutto ………… zł, (słownie: ………………..)
2) Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, stawka cenowa za jeden posiłek w
ramach kolacji wigilijnej netto wynosi: ………. zł, (słownie: …………) + stawka podatku VAT
……. % = stawka cenowa za jeden posiłek brutto ………… zł, (słownie: ………………..)
3) Ustalona stawka cenowa za jeden posiłek nie ulega zmianie w okresie na jaki została zawarta
niniejsza umowa.
4) Powyższe ceny obowiązują zarówno do posiłków wykupionych przez Zamawiającego jak i
wykupionych indywidualnie przez rodziców uczniów uczęszczających do szkół wymienionych w
niniejszej umowie.
§8
1) Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznającą pomoc w
formie dożywiania.
2) W razie zwiększenia się ilości dożywionych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.
3) Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według
listy obecności sporządzanej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek oświatowych i posiłków
wydanych w punkcie wydawania posiłków w Wielbarku.

4

§9
Za dostarczenie posiłków do poszczególnych placówek i punktu wydawania posiłków w Wielbarku
Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.
§ 10
1) Miesięczne rozliczenie za wykonanie usługi – dożywianie, odbywać się będzie przelewem na
wskazane konto Wykonawcy na podstawie: dostarczonych list obecności, oraz wystawionej
przez niego faktury w dwóch egzemplarzach, potwierdzonej przez pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej tj. księgową odpowiedzialną za poprawność rachunkową faktur.
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do, 7 dnia następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
3) Zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu potwierdzonej faktury i
list obecności.
4) Faktura musi zawierać następujące dane: ilość dożywianych dzieci/osób w danym miesiącu,
liczbę dni objętych dożywianiem, ilość wydanych posiłków oraz cenę brutto za jeden posiłek.
§ 11
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, a w szczególności w przypadku:
a) nie uzyskania decyzji o której mowa w § 2 pkt 3.
b) dostarczania posiłków nieświeżych, nieodpowiednich jakościowo,
c) dostarczania posiłków w godzinach innych, niż ustalone z dyrektorem szkoły.
.
§ 12
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:
a. nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł .
b. za opóźnienie w terminie rozpoczęcia wykonywania usługi o którym mowa w § 6 ust. 1
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500,00 zł (słownie:
tysiąc pięćset zł) za każdy dzień zwłoki i pokryje koszty zakupu, dostawy i wydania
posiłków przez innego dostawcę wybranego przez Zamawiającego
c. za niedostarczenie Zamawiającemu polisy OC o której mowa w § ust. 9 w wysokości
500,00 zł (słownie: pięćset zł) za każdy dzień zwłoki.
2) Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie z ofertą Wykonawcy,
niniejszą umową i przepisami prawa.
3) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z należności wynikających z
bieżących faktur.
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4) Jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
5) Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie z tytułu niezapłaconych faktur
w terminie ustalonym niniejszą umową.
7) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego, innych niż wymienione w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł.)
§ 13
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 4 września 2018 r. do dnia 21 czerwca 2019 r.

§ 14
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy na piśmie za wypowiedzeniem, którego
okres wynosi jeden miesiąc kalendarzowy, w przypadku, gdy
a. z winy Wykonawcy trzykrotnie wystąpią okoliczności uprawniające Zamawiającego do naliczenia
kar umownych,
b. wystąpił brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający wykonanie
Usługi,
c. Wykonawca stanie się finansowo niewypłacalny a owa niewypłacalność będzie miała istotny
wpływ na zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
d. Wykonawca nie uiszcza kwot należnych Podwykonawcom przez okres co najmniej 2 miesięcy,
§ 15
1) W razie zaistnienia 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.
2) W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 16

1)
Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług podmiotom trzecim
(Podwykonawcom). W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował świadczenia objęte
przedmiotem niniejszej umowy za pomocą Podwykonawcy, zobowiązany jest poinformować o
tym Zamawiającego na piśmie przed skierowaniem do realizacji świadczenia, wskazując nazwę
Podwykonawcy, powierzany zakres świadczenia, kwotę wynagrodzenia za usługę - kwota ta nie
może być wyższa, niż wartość tego zakresu usług wynikająca z oferty Wykonawcy, termin
zakończenia usług powierzonych podwykonawcy. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga
akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do umów z Podwykonawcami zakazu
powierzania przez Podwykonawców wykonania Usług dalszym podwykonawcom.

6

3) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
4) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu listy Podwykonawców, z którymi
zawarł umowę związku z realizacją niniejszej Umowy oraz do aktualizacji tej listy.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie wypłaty wynagrodzenia każdemu
z Podwykonawców.
7) Wykonawcy działający w formie konsorcjum są zobowiązani do zawierania umów z
Podwykonawcami działając łącznie i będą solidarnie zobowiązani względem siebie oraz wobec
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.
8) Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących usługi objęte
niniejszą umową za nienależyte wykonywanie Umowy.
9) Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy pomiędzy
Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, oraz do potrącenia
zapłaconej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 18
W przypadku nie uregulowania spraw zawartych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 19
Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku
bezskuteczności tej drogi, sprawy sporne rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 20
Załącznikami stanowiącymi integralna część niniejszej umowy są:
a) oferta przetargowa Wykonawcy – załącznik Nr 1 do umowy
b) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik Nr 2 do umowy
§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

.................................
(pieczęć i podpis)

..........................................
(pieczęć i podpis)

Data ...........................

Data .................................
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