UMOWA
NA WYKONANIE USŁUGI
Nr ……………..
Zawarta w Świeradowie-Zdroju w dniu ………….. 2019 r. po przeprowadzeniu postępowania
o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro pomiędzy :
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w
Świeradowie-Zdroju, ul 11 Listopada 35,
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Mariusza Szwarczyńskiego – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy kontrasygnacie
Anny Abramczyk – Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
a;
Firmą ………………………………………………………..,
reprezentowaną przez :
………………………. – właściciela firmy.

zwaną

dalej

„Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro na zadanie : „Zakup usług
w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 i dzieciom
Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świeradowie-Zdroju, ul. Sanatoryjna 3
w dni zajęć szkolnych oraz osobom uprawnionym do korzystania z Programu „posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023 na 2020 rok”, prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 3/2017
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju z dnia 04.08.2017 r.,
Strony oświadczają co następuje:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przygotowania i dostarczania
posiłków w ilości średnio 10 sztuk dziennie (zupa + drugie danie, porcje standardowe ) uczniom
Szkoły Podstawowej nr 2 i dzieciom oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2
w Świeradowie-Zdroju, ul. Sanatoryjna 3 oraz osobom uprawnionym do korzystania z Programu
„posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w dni zajęć szkolnych w okresie od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Kwota wynikła z realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy 00/100 ) wraz z należnym podatkiem VAT.
3. W związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zwiększenia lub nie wykorzystania pełniej kwoty o której mowa w ust. 2, a
Wykonawca zrzeka się roszczeń odszkodowawczych o zwrot nakładów poniesionych na
realizację przedmiotu zamówienia jak również utraconych zysków.
4. Podatek VAT będzie naliczany przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu
wystawienia faktury.
5. Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki

ma

prawo

naliczyć

§2
1. Posiłki będą dostarczane na podstawie imiennego wykazu dostarczonego przez Zamawiającego.
2. Zmiany ilości posiłków ze względu na nieobecność na zajęciach szkolnych uczniów będą
zgłaszane dnia poprzedzającego zmianę do godz. 1530 .
§3
1. Cena brutto jednego gorącego posiłku wynosi ……… zł (słownie : ……………..)
§4
1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normami i przepisami dotyczącymi warunków przygotowania i jakości posiłków oraz warunków
zdrowotnych żywności i żywienia obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego
zamkniętego.
2. Posiłek oraz sposób jego przygotowania i transport będzie spełniać warunki określone w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 25.08.2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ) oraz rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 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 2016 r. poz. 1154).
3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki mogące
wystąpić u osób korzystających z przygotowanych posiłków.
4. Dostawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
§5
1. Za wykonane usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości stanowiącej iloczyn ceny posiłku, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz liczby wydanych
posiłków – zgodnie z załączonym przez Wykonawcę wykazem.
2. Wykonawca fakturę wraz z wykazem zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu każdego
ostatniego dnia roboczego miesiąca lub ostatniego dnia nauki w przypadku zakończenia roku
szkolnego oraz roku kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
§6
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wygasają wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezrealizowanych
usług.
§7
1. W przypadku uchybień Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

za odstąpienie od umowy bez zgody i winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości
umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kwot kar umownych.
3. W przypadku uchybień Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :
za odstąpienie od umowy bez zgody i winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy.
§8
Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw związanych z
realizacją niniejszej umowy.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie jednego
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.
3. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron za dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§12
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza dla
Wykonawcy oraz 2 egzemplarzy dla Zamawiającego.
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