Załącznik do SIWZ nr 6

UMOWA
………………………….

zawarta w dniu …………….. ……….. w Krzeszowicach
pomiędzy Gminą Krzeszowice…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym
przez
zwanego
dalej
„Zamawiającym”
…………………………………………………………………………………………………...
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym
dalej
„Wykonawcą”,
reprezentowanym
przez……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust.
1 oraz art. 39 i nast., w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zmianami), została
zawarta umowa o następującej treści:

§1
1.

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych

posiłków oraz soku dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Krzeszowice zgodnie z
ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Ilość posiłków określana jest każdorazowo przez

zamawiającego w porozumieniu z przedstawicielem szkoły. Dożywianie uczniów w szkołach
na

terenie

gminy

Krzeszowice

odbywać

się

będzie

w

od……………….do…………...w:
1. Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze, ul. Szkolna 1, 32-065 Krzeszowice,

okresie

2. Szkole Podstawowej w Filipowicach, Filipowice 554, 32-065 Krzeszowice,
3. Zespole Szkół w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek,
4. Szkole Podstawowej w Miękini, Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice,
5. Publicznym Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32 -065 Krzeszowice
6. Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze, 32-065 Krzeszowice
7. Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
1.1 .Wymaga się aby gramatura gorącego posiłku obiadowego wynosiła:
* zupa – min. 300ml
* ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kopytka itp. – min. 200g
* surówka, jarzyny gotowane – min. 100g
* naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane – min. 250g
* mięso lub ryba – min. 120g
* pieczywo – min. 80g
1.2. Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym odpowiadającym 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, według wymogów sztuki kulinarnej oraz zgodnie
z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r.( Dz. U. z 2010 r., Nr
136, poz. 914 ze zm.) a także spełniać warunki określone w instrukcji dobrej praktyki
higienicznej i produkcyjnej oraz systemem HACCP. Zamawiający wymaga urozmaicenia
produktów i potraw tak, by gwarantowały one dostarczenie organizmowi ucznia niezbędnych
składników odżywczych i zapobiegały monotonii żywienia.

Wykonawca będzie

przygotowywał posiłki zgodne z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro
zdrowotnym poprzez:
* stosowanie tłuszczów roślinnych,
* ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych,
* umiarkowane stosowanie mięsa czerwonego,
* stosowanie mięsa drobiowego,
* stosowanie ryb,

* umiarkowane stosowanie jaj, cukru, soli,
* duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także roślin strączkowych.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających
kaloryczność oraz wartość odżywczą zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że
posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu zamawiający kosztami obciąży
Wykonawcę. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki o kaloryczności nie mniejszej niż
600 kcal z przewagą:
* węglowodanów – 75g,
* tłuszczu – 18g,
* białka – 17g,
* witamin z grupy C, B1 i B2 – 17,5g
* żelaza – 13,3g
* wapnia – 0,15g

2. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczonych gorących posiłków może zmienić się w
trakcie obowiązywania zamówienia. Każdorazowo na bieżąco Wykonawca będzie
informowany przez Zamawiającego (Przedstawiciela szkoły) o ilości posiłków, które ma
dostarczyć. W dniu dostarczania posiłku w pomieszczeniu jego wydawania w miejscu
widocznym dostarczający wywiesza menu na każdy dzień dożywiania.
3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gorące posiłki w dniach, w których odbywają się
zajęcia szkolne, własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłki
winny być dostarczone

w sposób zachowujący przestrzeganie odpowiednich warunków

sanitarno – epidemiologicznych. W zakresie personelu i warunków produkcji Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie wymaganych przepisami warunków, w tym
sanitarnych i epidemiologicznych.
5. W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych
resztek posiłków oraz zużytych opakowań. W tym celu dostarczy do poszczególnych szkół

odpowiedniej ilości i wielkości pojemniki. Odbiór resztek posiłków oraz zużytych opakowań
będzie odbywał się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę.
6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia posiłków do szkół, wraz z naczyniami oraz
sztućcami jednorazowego użytku, szczelnie zamykanych, dla każdego ucznia oddzielnie.
7.Wykonawca zobowiązany jest przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 dostarczyć w
ilościach i czasie – zgodnie z przedstawionym rodzajowo tygodniowym zamówieniemobejmujących okres od poniedziałku do piątku w ustalonych z dyrektorami poszczególnych
szkół godzinach
8. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy musi spełnić wszelkie wymogi
higieniczne, sanitarne jak i inne, od których spełnienia uzależnione jest należyte wykonanie
umowy. Obowiązek naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.
§2
Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy w trakcie przewozu
obciążają Wykonawcę.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty żywienia dzieci według ceny jednostkowej
wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę i zgodnie ze sporządzonym wykazem
uczniów korzystających z tej formy pomocy potwierdzonych przez Zamawiającego.
2. Bieżący

nadzór nad

prawidłowością dostarczonych posiłków sprawować będzie

dyrektor szkoły, który może odmówić ich przyjęcia w przypadku ich niezgodności
z umową .
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia zgodnie ze
SIWZ . Integralną częścią umowy jest złożona oferta Wykonawcy.
§5

1.Wartość jednego gorącego posiłku wynosi……………………. netto zł. (słownie:
………….. …………………………………………………..), tj. ………………. brutto
(słownie: ………………………………………..)
2.Ustalone wynagrodzenie obejmuje również podatek od towarów i usług VAT, koszty
transportu i przygotowania posiłków oraz wszelkie należności dodatkowe.
3. Ceny posiłków nie mogą ulec zmianie w okresie związania niniejszą umową
4. Rozliczenie za wykonany przedmiotu umowy będzie następowało raz w miesiącu na
podstawie faktury VAT z wyszczególnieniem każdego punktu szkolnego i wyliczeniem ilości
wydanych posiłków w danej szkole. Faktury należy dostarczyć do sekretariatu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, w terminie do 3 dni po zakończonym
miesiącu kalendarzowym.
5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z iloczynu rzeczywistej liczby
dostarczonych posiłków dziennie, liczbę dni w miesiącu i

cenę jednostkową, ustalone

zostanie po upływie każdego miesiąca.
6. Koszt posiłku finansowany będzie ze środków własnych Gminy Krzeszowice oraz dotacji
celowej przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego. Płatności będą realizowane przelewem
na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia
rachunku Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo
pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.

3. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy upoważnia się:
a. ze strony Zamawiającego: ............................ tel. ……………, e-mail:
………………..;

b. ze strony Wykonawcy: ...................... , tel................, e-mail: .........................

§7
1.W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, zobowiązany jest

zapłacić

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% jej wartości przedmiotu umowy za cały
okres jej obowiązywania.
2.W

przypadku

nienależytego

wykonania

umowy

/np.

dostarczenie

posiłku

nie

odpowiadającego warunkom określonym w umowie, nieterminowe dostarczanie posiłków,
braki ilościowe itp./, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłku zgodnego z
umową w danym dniu.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu należytego wykonania usługi Wykonawca
zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości:
a) 50% wartości niewykonanej bądź nienależycie wykonanej usługi w przypadku
naruszenia §1 niniejszej umowy,
b) 25% wartości dziennego zamówienia w przypadku innych naruszeń postanowień
umowy za każdy dzień naruszenia umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie z wynagrodzenia wykonawcy kar
umownych, o których mowa w ust.3, w ramach rozliczenia, o którym mowa w §5 umowy.
5. W przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przekroczy wartość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z jej
postanowień i nie będzie reagował na pisemne upomnienia, co będzie miało istotny wpływ na
przebieg realizacji zamówienia.
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do
oceny należytego wykonywania Przedmiotu Umowy.
§9

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 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Realizacja przedmiotu umowy następuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej
przez Wykonawcę. Wszelkie skargi i zażalenia z tytułu nienależytego wykonania umowy nie
pochodzące od Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest je
załatwić we własnym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.
§ 11
1.W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

