Załącznik do SIWZ nr 6

Umowa …………
Zawarta
w
dniu
……………..
w
Krzeszowicach
pomiędzy
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez……………………………………….,
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
Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie i wydanie
jednodaniowych gorących posiłków osobom, o których mowa w art.48 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zmianami) – na
terenie miasta Krzeszowice.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i wydaniu
gorących jednodaniowych posiłków osobom wskazanym przez GOPS.
2. Posiłki wydawane będą w lokalu u Wykonawcy …………………………………. w
okresie od dnia ……………….. do dnia ……………………..
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o których mowa w §2 umowy zgodnie z
zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów
posiadających aktualne terminy ważności oraz zgodnie z bezpieczeństwem oraz normami
HACCP. Posiłki winny odpowiadać i być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r., Nr 136, poz.914 z
późn. zmianami) normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
§4
Wykonawca zobowiązuje się osobom wskazanym przez Zamawiającego zapewnić jeden
jednodaniowy posiłek dziennie przez sześć dni w tygodniu.
§5

Wykonawca zobowiązuje się wydawać posiłki od poniedziałku do soboty w godzinach od
12.00 do 14.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy (określonych w ustawie z dnia 18 stycznia
1951r. o dniach wolnych od pracy – Dz. U z 1951r., Nr 4, poz. 28 z późn. zmianami)
§6
Wykonawca nie może za przygotowany posiłek dokonywać zwrotu jego równowartości w
pieniądzu lub zamiany na towar w stanie nieprzetworzonym osobie, która korzysta z posiłku.
§7
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe, umożliwiające
spożycie posiłku, w szczególności miejsce siedzące przy stoliku (bez wyodrębnienia miejsc
wskazujących szczególny sposób traktowania). Miejsce wydania i spożycia posiłku:
………………………………………………………………………………………………….
§8
Wykonawca zobowiązuje się wydać osobie posiłki za okazaniem aktualnego dowodu
osobistego.
§9
1. Wydanie posiłku odbywa się na podstawie listy przygotowanej przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaktualizowane listy osób w porządku alfabetycznym,
z podaniem:
a) nazwiska i imienia,
b) okresu, na który przyznany jest posiłek.
3. W przypadku przyznania posiłku przez Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym
wykazanie osoby na liście, o której mowa w ust. 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy
pisemną informację o objęciu pomocą w formie posiłku nowych osób.
§10
Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na liście, o której mowa w §9, potwierdzenie osoby,
której posiłek będzie wydany, poprzez jej czytelny podpis, za wyjątkiem sytuacji, o której
mowa w §9 ust.3.
§11
Wykonawca może wydać osobie w danym dniu najwyżej 1 posiłek, którego odbiór osoba
potwierdzi podpisem z datą wydania posiłku.
§12
1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j.Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zmianami), Zleceniodawca (Administrator danych)
powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych osób obejmujących: imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania, wobec których Zleceniobiorca wykonuje zadania na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Powierzone dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez
Zleceniobiorcę wyłącznie w celu realizacji umowy.
§13
1. Wykonawca odpowiada za realizację postanowień umowy, o których mowa w §12, w
szczególności za poinformowanie o nich pracowników i za wyciąganie konsekwencji w
przypadku ich łamania.

2. Środki finansowe określone zapewnione są w rozdziale 85295 §3110 budżetu gminy
Krzeszowice.

§14
Wartość jednego posiłku wynosi ……….netto (słownie:……………….), ……….brutto
(słownie:…………………….) i jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.

§15
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamawiającemu przygotowanie i wydanie takiej ilości
posiłków, jaką zleci Zamawiający w określonym czasie.
§16
1. Wykonawca w okresie trwania umowy w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego
miesiąca przedłoży Zamawiającemu fakturę za wydane posiłki, wraz z listą, o której mowa w
§9, zawierającą potwierdzenie otrzymania posiłku.
2. Zamawiający zapłaci w/w należność na podstawie przedłożonej faktury, o której mowa w
ust. 1 potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GOPS, w terminie do 14 dni od daty
jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy ……………………………………………..
§17
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie realizacji zadania oraz jakości
posiłków przez pracowników Zamawiającego posiadających pisemne upoważnienie do
dokonania kontroli.
§18
1. W przypadku nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia
kary umownej w wysokości:
a) 50% wartości niewykonanej bądź nienależycie wykonanej usługi w przypadku
naruszenia §4 i §5 niniejszej umowy,
b) 25% wartości dziennego zamówienia w przypadku innych naruszeń
postanowień umowy za każdy dzień naruszenia umowy.
2. Kary umowne, o których mowa w ust.1, będą potrącane w ramach rozliczenia, o którym
mowa w §16 umowy.
3. W przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przekroczy wartość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§19
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………….. do dnia ………………
§20
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
2. Z ważnego powodu, w szczególności rażącego naruszenia postanowień umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
§21
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

§22
Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§23
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

