ZAŁĄCZNIK NR 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

P R O J E K T

U M O W Y

UMOWA Nr …………….
zawarta w dniu ……………………… 2015 r. pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna,
reprezentowanym przez:
Panią Joannę Bryłkowską-Hehn – Kierownika GOPS
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowym prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.
2. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2013 r. poz. 182 ze zmianami), Zamawiający zleca usługę dożywiania osób dorosłych z terenu
Gminy Siechnice

w roku 2015 w okresie 01.03.2015-31.12.2015 , polegającą na

przygotowywaniu gorącego dwudaniowego posiłku i dostarczaniu go do mieszkań osób
uprawnionych w miejscowościach Gminy Siechnice jeden raz dziennie we wszystkie dni
tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy spełniającą poniższe warunki:
1) Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków na nie mniej niż:
a) mięso lub ryba - 100g,
b) ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż, kasza lub inne) - 250g i surówka - 150g,
c) zupa – 400ml + pieczywo (1 bułka lub 2 kromki chleba)
2) Zupa i drugie danie muszą zachować kaloryczność na poziomie minimum 1000 kcal.
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3) Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe :
a) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może się powtarzać w okresie kolejnych,
następujących po sobie 7 dni tygodnia,
b) trzy razy w tygodniu zamiennikami dań mięsnych mogą być dania jarskie np. pierogi, naleśniki z
serem, krokiety lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze 600 g,
c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych,
naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających,
barwionych lub sztucznie aromatyzowanych,
d) w posiłkach powinny przeważać składniki gotowane, pieczone lub duszone,
e) do przygotowania posiłków powinny być wykorzystywane tłuszcze roślinne, z ograniczonym
stosowaniem tłuszczy zwierzęcych, posiłki powinny zawierać duże ilości świeżych warzyw,
f) ważna jest estetyka potraw i posiłków,
g) posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia
zbiorowego.
h) gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego
żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne
terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie
żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. tj. Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z póź. zm.)
3. Zamawiający informuje, iż szacunkowa liczba osób objętych dożywianiem to średnio 45 podopiecznych
miesięcznie. Liczba ta w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków,
usługodawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb
zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i zmniejszenie liczby posiłków z uwzględnieniem zasad
określonych w § 5. Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy wynosi 12.000 szt.
§2
Osoby uprawnione do reprezentowania stron
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
po stronie Zamawiającego:
………………………………………..
Tel. ……………………..…………..
Po stronie Wykonawcy:
………………………………………..
Tel. ………………………………….
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2. Osoby wymienione w pkt. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§3
Czas obowiązywania umowy
1.

Strony uzgadniają, iż wykonanie przedmiotu umowy
tj. dostarczanie posiłków nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy, tj. od dnia ……………..
do dnia 31 grudnia 2015 r., w dniach od poniedziałku do niedzieli każdego tygodnia, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

§4
Cena oraz warunki płatności

1. Cena

ryczałtowa

jednego

posiłku

wynosi

......................................zł

brutto

(słownie: .....................................................................) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………..,
stanowiącą integralną część umowy.
2. Cena o której mowa w pkt. 1 jest stała i niezmienna w okresie trwania umowy oraz obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Maksymalna wartość brutto umowy w okresie jej trwania wynosi ………………. zł brutto.
4. W razie niewyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania niniejszej umowy wartości przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 4 pkt. 3 Wykonawca nie będzie dochodzić od Zamawiającego jakichkolwiek
roszczeń odszkodowawczych.
5. Sytuacja określona w § 4 pkt. 3 nie może być powodem odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
6. Należność za dostarczone w ciągu miesiąca posiłki następować będzie w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury i listy odebranych posiłków z
uwzględnieniem zapisów § 5.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Dostawa i odbiór posiłków
1.

Dostawy będą realizowane na podstawie harmonogramu ustalonego przez Wykonawcę z Zamawiającym
siedem dni w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 12.00-15.00.

2.

Dostawa posiłków do mieszkań osób uprawnionych następować będzie na podstawie wydanych przez
Zamawiającego i otrzymanych przez Wykonawcę imiennej listy posiłków do wydania dla każdego
świadczeniobiorcy.
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3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki własnym transportem, w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw z zachowaniem
wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

4.

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdej zmianie ilości dostarczanych
posiłków, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków w zmienionej ilość od dnia
następującego po dniu zgłoszenia.

5.

Dostawa posiłku będzie odbierana osobiście przez uprawnionego świadczeniobiorcę lub osobę przez
niego upoważnioną. Pisemne upoważnienie powinno być załączone przez Wykonawcę do potwierdzonych
list obioru.

6.

Potwierdzeniem odbioru świadczenie stanowić będzie podpis świadczeniobiorcy lub osoby przez niego
upoważnionej złożony na liście, o której mowa w § 5 pkt. 2.
§6
Odpowiedzialność stron umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia konieczne do wykonywania działalności
będącej przedmiotem umowy, a w szczególności:

a) decyzję właściwego miejscowo organu inspekcji sanitarnej stwierdzające, że miejsce przygotowania
posiłków odpowiada obowiązującym przepisom prawnym i sanitarnym;

b) decyzję właściwego miejscowo organu inspekcji sanitarnej stwierdzające, że pojazd (pojazdy)
wykorzystywane do transportu posiłków i warunki przewozu żywności odpowiadają obowiązującym
przepisom prawnym i sanitarnym.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę
jest on zobowiązany do niezwłocznego naprawienia zaistniałej szkody lub zaniedbania.
4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego nieprawidłowość wykonanej już usługi, a
ujawnioną w trakcie trwania umowy wyniesie maksymalnie do 24 godzin od jej zgłoszenia.
Zgłoszenie nieprawidłowości ma być dokonane drogą pisemną. Strony dopuszczają zgłoszenie faksem lub
drogą elektroniczną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego
posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu.
Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę, a naruszenie takie stanowić będzie podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 9.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną według poniższych zasad:
1) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę posiłku, który nie spełnia wymogów określonych w § 1,
Zamawiający może:
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a) obniżyć o 50 % wynagrodzenie za dostarczony posiłek, lub
b) zgłosić reklamację w formie telefonicznej potwierdzonej faksem. W takim przypadku Wykonawca
dostarczy

posiłek

w

formie

rekompensaty

uzgodnionej

z

osobą

upoważnioną

przez

Zamawiającego. Posiłek w formie rekompensaty zostanie dostarczony przez Wykonawcę na
własny koszt w terminie określonym w § 6 pkt. 4.
2) W przypadku niedostarczenia posiłków w terminie lub dostarczenia posiłków w ilości innej niż
zgłoszona przez Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wartości brutto niedostarczonych posiłków.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należności wobec Wykonawcy..
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli
szkoda przewyższa kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.
9. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego,
d) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje usług przez okres dłuższy
niż 7 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
e) w przypadku stwierdzenia, że dostarczane posiłki nie spełniają parametrów określonych
w zamówieniu, a Wykonawca mimo zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji nie
dokonuje naprawy w tym zakresie.
10. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu
dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktur;
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej uprzednio nieprzewidzianej
przyczyny, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
11. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 9 i 10 powinno nastąpić na piśmie pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5

§7
Postanowienia końcowe
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są
w następujących sytuacjach:
1) warunki istotne, w szczególności:
a) zmiany terminu realizacji umowy wynikające z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków
generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi;
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, w
szczególności

prawna,

ekonomiczna

lub

techniczna,

za

którą

żadna

ze

stron

nie

ponosi

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w
szczególności terminu realizacji zamówienia.
2) warunki nieistotne, w szczególności:
a) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych,
b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.),
c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy,
d) zmiany rachunku bankowego,
e) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
f) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot zamówienia.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy z dnia ………………………………………….……...
2) zawiadomienie o wyborze ofert znak ………………………..…………….
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca w/w postępowania wraz z załącznikami
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.) przepisy Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
4. W razie powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania
tego sporu.
5. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogę
postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia
roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.
6. Jeśli strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 90 dni, przyjmuje się, że negocjacje
pojednawcze zakończyły się bezskutecznie.
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7. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych spory będą rozpatrywane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, z
których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

........................................................

........................................................
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