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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/…./2013
Zawarta w dniu ………. 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec
z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
i jednostką organizacyjną tj.:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Józefa
Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec
reprezentowanym przez:
Andrzej Cholewa – Dyrektor GOPS
za kontrasygnatą Danuty Hudyka– Główna Księgowa GOPS
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a firmą: ........................................................................................................................... z siedzibą w:
...............................................................................................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym:
...............................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ...................................................................................
zwaną dalej w treści "Wykonawcą",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 22/2013 [znak sprawy RB.271.22-2013 ] zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z późn.
zm.).
§1
1. W celu dożywiania uczniów w szkołach z terenu gminy Czarny Dunajec, Zamawiający zleca,
a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej,
w okresie od dnia 03-09-2013 r. do dnia 26-06-2014 r., posiłków, które będą się składać z dwóch
ciepłych dań, zwanych dalej przedmiotem umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem
niniejszej umowy.
§2
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1. będzie się składał z zupy oraz drugiego dania.
2. Ustala się obowiązującą gramaturę posiłku:
zupa – co najmniej 250 ml;
danie mięsne – co najmniej 80 gram;
ryż , makaron z owocami, serem – co najmniej 350 gram;
pierog, racuchy, itp. – co najmniej 200 gram
placki ziemniaczane, bigos, fasolka – co najmniej 250 gram
gulasz itp. – co najmniej 120 gram
kasza, ryż, ziemniaki – co najmniej 150 gram;
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surówka lub jarzyna – co najmniej 80 gram;
§3
Posiłki powinny być dostarczane do następujących szkół:
1 część:
- Szkoła Podstawowa w Chochołowie
- Szkoła Podstawowa w Podczerwonem
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Cichem
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem (filia)
- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Cichem
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennym (dolne)
- Katolickie Gimnazjum i szkoła podstawowa w Czerwiennym
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Starem Bystrem
- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie
2 część:
- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach
- Gimnazjum w Załucznem
- Szkoła Podstawowa w Podszklu
- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku
§4
1. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz
z przestrzeganiem wszelkich wymogów sanitarnych dla żywienia zbiorowego.
Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne
terminy ważności.
2. Posiłki powinny być dostarczane do szkół w godz. 9.30-12.00 (po uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły) własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach do przewozu żywności oraz
ich wydawania w szkołach przez własny personel oraz zapewnienie sztućców i naczyń na
których będą spożywane posiłki. Po wydanych obiadach posprzątanie i zabranie brudnych
naczyń i opakowań jednorazowych.
§5
1. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225) oraz zaleceniami Głównego
Inspektora i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie
obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z
uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń);
2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie);
3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno –
higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, składowania i magazynowania
produktów, przewozu posiłków).
§6
Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół.
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§7
1. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie:
część 1 - około 149 posiłki dziennie
część 2 – około 94 posiłków dziennie
2. Żywienie dzieci i młodzieży odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki
szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.).
Przewidywana ilość dni w roku szkolnym 2013/2014 wynosi około 183.
3. Podana wyżej ilość posiłków jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia (ilość ta może wzrosnąć lub ulec zmniejszeniu).
§8
1. Strony zgodnie ustalają, że liczba uczniów korzystających z posiłków w poszczególnych
dniach objętych dożywianiem, może ulec zmianie w stosunku do ilości dzieci
wymienionych w § 7, w przypadkach absencji chorobowej, zmniejszenia uprawnionych
dzieci lub objęciem pomocą dzieci z nowych środowisk. Ilość posiłków może również ulec
zmniejszeniu w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia dni wolnych od
nauki szkolnej po informacji od dyrektorów szkół.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków.
§9
Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia 03-09-2013 r. do dnia 26-06-2014 r.
§ 10
1. Za usługi, będące przedmiotem umowy, Zleceniodawca będzie płacił zgodnie z warunkami
SIWZ oraz złożoną ofertą do przetargu Nr 22/2012 [znak sprawy RB.271.22],
zryczałtowaną cenę w wysokości: ........... zł brutto, za jeden ciepły obiad (dwudaniowy)
(słownie: .............................. zł). Cena zawiera podatek VAT w wysokości (….%)
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na koniec danego miesiąca kalendarzowego (ostatni dzień dożywiania) przez
Wykonawcę oraz potwierdzonych przez Dyrektorów poszczególnych szkół z załączoną listą
uczniów korzystających z dożywiania.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto:
………………………………… w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentów
rozliczeniowych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ilość faktycznie wydanych posiłków.
5. Wykonawca powinien ująć w cenie, ryzyko związane z nieobecnością w szkole
szacowanej/przewidywanej ilości uczniów.
Dyrektorzy poszczególnych szkół będą zobowiązani do bieżącego informowania
Wykonawcy o ilości dożywianych uczniów w danym dniu.
§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w razie
stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących przedmiotu zamówienia.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych do KP, a
ponadto ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 592).
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§ 13
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę przedstawionych w umowie
– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy
c) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
d) Zmiany stawki podatku VAT
e) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego
§ 14
W razie sporu wynikłego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
ze wszystkimi załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
§ 16
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:
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