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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/…./2016
Zawarta w dniu ………. 2016 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 Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego 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: 16/2016 [znak sprawy RB.271.16.2016] zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.: Świadczenie usługi
dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2016/2017,
zgodnie z wymogami zamawiającego oraz zgodnie z ofertą z dnia ………….. (data wpływu)
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, w okresie
obowiązywania umowy., posiłków, które będą się składać z dwóch ciepłych dań, zwanych dalej
przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej
umowy.
1.

§2
Termin wykonania zamówienia
1. Data rozpoczęcia usługi: od dnia 02.09.2016r.
2. Data zakończenia usługi: do dnia 29.06.2017r.
§3
1.
2.

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, będzie się składał z zupy oraz drugiego dania.
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;
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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;
surówka lub jarzyna – co najmniej 80 gram;
§4
Posiłki powinny być dostarczane do następujących szkół:
1 część:
- Szkoła Podstawowa w Chochołowie
- Szkoła Podstawowa w Podczerwonem
- Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Cichem
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem (filia)
- Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum Nr 2 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
§5
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.
Posiłki mają być urozmaicone i o odpowiedniej wartości odżywczej.
2. Posiłki powinny być dostarczane ciepłe 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.
§6
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).
§7
Dostawca każdorazowo, z tygodniowym wyprzedzeniem, przedłoży Dyrektorom poszczególnych szkół,
jadłospisy na okres ….. tyg. celem pisemnej akceptacji. Jadłospisy mają być z wpisanymi składnikami i
gramaturą.
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Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania ewentualnych zmian w jadłospisie wprowadzanych
przez Dyrektorów szkół.
§8
1. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie:
część 1 - około 159 posiłki dziennie
część 2 – około 92 posiłki 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 2016/2017 wynosi około 187.
3. Podana wyżej ilość posiłków jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia
(ilość tam może wzrosnąć lub ulec zmniejszeniu).
§9
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 § 8, 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.
§ 10
1. Za usługi, będące przedmiotem umowy, Zleceniodawca będzie płacił zgodnie z warunkami SIWZ
oraz złożoną ofertą do przetargu Nr 16/2016 [znak sprawy RB.271.16.2016], zryczałtowaną cenę w
wysokości:
- dla CZĘŚCI 1: ………. zł brutto, za jeden ciepły obiad (dwudaniowy)
(słownie: ………………..).
- dla CZĘŚCI 2: ………. zł brutto, za jeden ciepły obiad (dwudaniowy)
(słownie: ……………….).
Ceny zawierają 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. Faktury mają być wystawiane na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto:
………………………………… w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentów
rozliczeniowych.
5. Zamawiający zapłaci wykonawcy za ilość faktycznie wydanych posiłków.
6. 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
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy.
lub
Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.
Zakres rzeczowy dostaw, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:
a) Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)
..................................................................................................................................................
zakres ...............................................................................................................
2. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647
Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. z 9
grudnia 2013r. poz. 1473).
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ów.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może
być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy.
5. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do
powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności.
Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
6. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.
7. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą
wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.
§ 11.1
Podwykonawcy
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności
wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi
Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę
niniejszego zamówienia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w
ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, albo;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo;
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej
bezpośrednio podwykonawcy.
9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 3,
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami zobowiązany jest zastrzec postanowienie, iż Zamawiający
ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie
Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
§ 12
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
§ 13
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, siwz lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 14
1. W razie sporu wynikłego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.), oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§ 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:
Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:
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