UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH
(WZÓR)

zawarta w dniu: …………2014 r. w Bliżynie pomiędzy:
Stowarzyszeniem pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna
z siedzibą w Bliżynie ; ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn
reprezentowanym przez:
Józefa Nowaka – Prezes, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………..reprezentowaną przez:
…………………….zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
o następującej treści:
§1
Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca realizując przedmiot zamówienia publicznego
zobowiązuje się do świadczenia usług cateringowych na rzecz Zamawiającego (przygotowanie
i dostarczenie posiłków z zachowaniem warunków określonych w SIWZ oraz niniejszej umowy),
a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny na zadanie pn.:
„Dożywianie przedszkolaków w roku 2014/2015”

§2
1. Usługi, o których mowa w § 1 powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
1) Usługa będzie dotyczyć 46 dzieci w wieku 3- 5 lat, zapisanych do oddziałów przedszkola
w Bliżynie (2 grupy) oraz 20 dzieci zapisanych do oddziału (filii) w Mroczkowie, na rok
szkolny 2014/2015;
2) Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca
zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na
dany dzień;
3) Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw;
4) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 14 dni i dostarczany Zamawiającemu
do wcześniejszego zatwierdzenia. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do jadłospisu
w terminie 3 dni od daty jego otrzymania. Wszelkie zmiany w jadłospisie zgłoszone przez
Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy;
5) Dzienny jadłospis dla oddziałów w Bliżynie oraz w Mroczkowie obejmuje:
a) 2 daniowy obiad,
b) Podwieczorek;
6) Kalkulacja cenowa obejmuje swoim zakresem dania mięsne, dania półmięsne i dania jarskie;
7) Posiłki będą serwowane z zachowaniem cyklu:
a) godzina 1200 - dostawa obiadu i podwieczorku dla oddziałów Bliżynie, odbiór
termosów po śniadaniu,
b) godzina 1130 - dostawa obiadu i podwieczorku dla oddziału w Mroczkowie
8) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na
bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki
musza spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci
przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane
z półproduktów;
9) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od
indywidualnych potrzeb dzieci;
10) Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy
również:
a) Porcjowanie i wydawanie posiłków w godzinach 1130 – 1230,
b) Dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki;

11) Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane
z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola.
12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie użytkowania
pomieszczeń bloku żywieniowego.
13) Reklamacje będą załatwiane w terminie: 3 dni.
§3
W celu prawidłowego realizowania zadań określonych w niniejszej umowie Zamawiający wynajmie
nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia wydawalni i zmywalni.
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§4
Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w następujących wysokościach:
a. dla oddziałów w Bliżynie (dwudaniowy obiad, podwieczorek) skalkulowana na
1
dziecko
dziennie
kwota
brutto
…….
zł.
(słownie
złotych:
……………………………………………..…) a dla filii w Mroczkowie (dwudaniowy obiad,
podwieczorek) skalkulowana na 1 dziecko dziennie kwota brutto ……. zł. (słownie złotych:
………………………………………….…)
b. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 15.224 szt. dziennych zestawów wynosi:
…………. zł. brutto słownie: ……………………………………………………………………...
Strony ustalają, iż ceny określone w ust. 1 nie wzrosną przez cały okres trwania umowy.
Strony umowy ustalają miesięczny tryb rozliczeń – faktura będzie wystawiana na koniec każdego
miesiąca kalendarzowego i będzie opiewać na wartość wszystkich rzeczywiście wydanych dziennych
racji żywieniowych na przestrzeni minionego miesiąca.
Do faktury dołączana będzie szczegółowa specyfikacja określająca ilość wydanych posiłków.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego
rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowych, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1. Jakość oraz estetykę serwowania posiłków.
2. Zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia
i wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed Państwowym
Inspektorem Sanitarnym.
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§6
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach i wysokościach:
a/
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty
określonej § 4 pkt 1 b ;
b/
za wykonanie usługi niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 1% kwoty określonej § 4 pkt 1 b za każdy
stwierdzony przypadek istotnego naruszenia postanowień umowy;
c/
za świadczenie usługi o obniżonej jakości od ustalonej w jadłospisie – 500 zł za każdy
przypadek,
d/
stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną;
Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
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Zamawiający Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary
umownej.
Potrącenia kar umownych dokumentuje się na rachunku wystawionym przez Wykonawcę,
a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne środki
pomniejszone o karę umowną.
O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia
kary.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.- od dnia 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r.
z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy przewidzianych w harmonogramie pracy
placówki.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień (w szczególności ustaleń zawartych
w §2 niniejszej umowy).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
a/
Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny.
b/
Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz zapisami
zaproszenia do negocjacji wraz z załącznikami , które stanowi jej integralną część,
c/
W razie powtarzających się przypadków nienależytego wykonania umowy. Przez
powtarzające się przypadki nienależytego wykonania umowy należy rozumieć trzykrotną,
uzasadniona reklamacją Zamawiającego.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
Odstąpienie od umowy winno następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część
umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy
§8
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
z zastrzeżeniem ust.2.
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamawianych
w trakcie realizacji umowy ilości. Powyższe zmiany nie mogą powodować zmiany cen
jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy brutto.
b)
Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, jest możliwe
wyłącznie za zgodą obu Stron umowy.
c)
W przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga
to jednak zgody obu Stron umowy.

Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
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W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron
umowy.
W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to
jednak zgody obu Stron umowy.

Zmiana okresu realizacji umowy lub inna zmiana , pod warunkiem uzyskania przez
Zamawiającego zgody Instytucji Pośredniczącej na przedmiotową zmianę.
W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
Zmiany wynikające z ewentualnych zmian postanowień umowy o dofinansowanie
Projektu oraz zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej
w projekcie lub zmiany dopuszczone umową o dofinansowanie projektu.

Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości
umowy, o której mowa w § 4 pkt 1 b umowy.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§9
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać
w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny, właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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