Załącznik nr 6 do Ogłoszenia
UMOWA Nr ……….

W dniu …………………… w Świebodzicach została zawarta umowa pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre
Dame w Świebodzicach ul. Mickiewicza 8
w imieniu , którego występuje
Bogusława Styś - Dyrektor Domu
zwanej dalej Zamawiającym z jednej strony, oraz
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
(Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy)

Numer NIP :

………………….

Numer Regon :

………………….

Numer rachunku bankowego :

………………….

reprezentowanym przez :
…………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” następującej treści:

Umowa została zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie dokonanego przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018, ze zm..). Wykonawca
przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn. „Usługa dostarczania całodobowych posiłków
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa dostarczania całodobowych posiłków mieszkańcom, zgodnie z
warunkami niemniejszej umowy oraz jej załącznikami.
2. Posiłki dostarczane będą na adres siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame ul. Mickiewicza 8, 58-160
Świebodzice.
3. Wykonawca dostarcza posiłki przygotowane zgodnie z jadłospisem i gramaturą z uwzględnieniem diet
zawartych w jadłospisie: podstawową, lekkostrawną oraz diet specjalnych.
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4. Ilość codziennie dostarczanych posiłków musi być zgodna z Arkuszem zapotrzebowania którego wzór
stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy.
5. Arkusz zapotrzebowania opracowany przez Zamawiającego obejmuje przedział czasowy 7-9 dni.
6. Zamawiający przekazuje Wykonawcy sporządzony Arkusz w przeddzień ww. przedziału czasowego.
7. Codzienne dostawy posiłków przez Wykonawcę muszą być potwierdzane na Arkuszu przez
Zamawiającego podpisem osoby upoważnionej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego dostarczenia posiłków odpowiednio w następujących
godzinach:
– śniadanie
– obiad
– kolacja

- od godz. 6:45 do godz. 07:00
- od godz. 13:00 do godz. 13:30
- od godz. 17:00 do godz. 17:30

9. Posiłki dostarczane muszą być środkami transportu spełniającymi obowiązujące wymogi sanitarne, w
naczyniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz właściwościach pozwalających na
utrzymywanie wymaganej temperatury posiłków.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania brudnych pojemników, naczyń i odpadów.
11. Wszystkie opakowania i naczynia powinny posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, pozytywne
opinie itp.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązania umowy z należytą starannością, rozumiana jako
staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
13. Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi pełna odpowiedzialność za kompetentne i terminowe
wykonywanie zobowiązań umowy.
14. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy z poszanowaniem
zasad dobrej praktyki higienicznej i być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa a w
szczególności ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017 poz. 149, ze zm.).
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie codziennymi dostawami w ilościach zgodnie z
arkuszem zapotrzebowania.
§3
Z tytułu zawarcia niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony do weryfikowania jakości dostarczanej
żywności poprzez pobieranie próbek i kierowanie do wykonania analizy przez Sanepid.
§4
1. Strony umowy ustalają że odbiorowi przez Zamawiającego podlegać będzie każda codzienna
dostawa.
Kryteriami odbioru będą:
 Terminowość dostawy zgodnie z umową
 Zgodność rzeczowa dostawy z jadłospisem na dany dzień oraz gramaturą
 Zgodność ilościowa dostawy z Arkuszem zapotrzebowania
2. Każdą dostrzeżoną nieprawidłowość odbierający odnotowuje na Arkuszu zapotrzebowania
przekazanym Wykonawcy i wzywa do bezzwłocznego wyeliminowania bądź naprawienia wyrządzonej
szkody.
3.Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie:
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 zgodności dostarczanych posiłków z wymogami pod względem wagowym (tzw. gramówka)
 podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych gorących posiłków (temp. 750 C)
4. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający sporządza komisyjny protokół a o wynikach kontroli
informuje pisemnie Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia wad i nieprawidłowości wzywa do ich bezzwłocznego wyeliminowania bądź
naprawienia wyrządzonej szkody.
5.W przypadku zaistnienia wad nienaprawialnych bądź nienaprawionych przez Wykonawcę
Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z § 7 kar umownych.
§5
1. Strony postanawiają, że za dostarczone posiłki Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną na podstawie
cen jednostkowych tj.
L.P.

RODZAJ
POSIŁKU

1

ŚNIADANIE

2

OBIAD

3

KOLACJA

4

POSIŁEK
CAŁODOBOWY
RAZEM

JEDNOSTKOWA
CENA NETTO ZŁ

JEDNOSTKOWA
CENA BRUTTO
ZŁ

2. Ceny jednostkowe przedstawione w ust. 1 będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
3. Płatności następować będą miesięcznie, po dostarczeniu Zamawiającemu faktury VAT.
4. Faktura powinna być wystawiona na kwotę brutto stanowiącą sumę cen jednostkowych
dostarczonych posiłków.
5. Podstawa do rozliczenia faktury będzie zaakceptowany i podpisany przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę Arkusz zapotrzebowania.
6. Faktury zostaną zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy lub gotówką w
terminie do 14 dni od dnia ich dostarczenia.
7. Wynagrodzenie wyliczone jak w p.1 jest zgodne z przyjętą ofertą i obejmuje również zapłatę za
wykonanie wszystkich niezbędnych czynności do zrealizowania udzielonego zamówienia z należytą
starannością .
8. W przypadku zatrudniania podwykonawców należność za fakturę końcową zostanie uregulowana po
przedstawieniu Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zapłatę podwykonawcy wszystkich
zobowiązań wynikających z umowy o podwykonawstwo.
§6
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wyłącznie w zakresie
dostaw posiłków.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy z podwykonawcą.
3. Wykonawca odpowiada za zaniechania podwykonawcy jak za własne.
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§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu naruszenia terminu (czasu) dostawy określonej w §1 pkt. 8 umowy w wysokości 300 zł
brutto, za każde naruszenie,
b) z tytułu naruszenia zgodności dostawy z jadłospisem, gramaturą oraz z ilościowym arkuszem
zapotrzebowania w wysokości 500 zł brutto za każde naruszenie,
c) z tytułu dostarczenia posiłków o nieodpowiedniej temperaturze w wysokości 300 zł brutto za
każde naruszenie
d) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 5000 zł brutto.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczanych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5000 zł brutto.
§8
1. Zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez strony.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność
ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych,
gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu
określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług strony umowy
postanawiają, że wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na
podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
§9
1. Strony obowiązuje 30-dniowy termin wypowiedzenia niniejszej umowy. Wypowiedzenie wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku nienależytego wykonywania postanowień umowy Zamawiający ma prawo do
rozwiązania umowy w terminie 30 dni od momentu zawiadomienia Wykonawcy.
§ 10
Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią:
1) Arkusz zapotrzebowania
2) Jadłospis na 2018r.
3) Gramatura posiłków na 2018r.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do Umowy
ARKUSZ ZAPOTRZEBOWANIA NA OKRES OD ………………….………DO……………..…….........
W tym ilość posiłków dietetyczne
Ogółem ilość posiłków
Lp.

Data
Dieta wątrobowa

Śniadanie

Obiad

Kolacja

Stała

Papkowata

Dieta bezmleczna

Dieta wątrobowobezmleczna

Dieta bezglutenowa

Stała

Stała

Stała

Papkowata

Papkowata

Potwierdzenie
odbioru –
podpis
odbierającego*

Papkowata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
RAZEM

*osoba upoważniona do odbioru

Sporządził:
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Uwagi

