ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – Wzór umowy

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie i wydawanie
jednodaniowych gorących posiłków klientom Zamawiającego, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 163 z późn. zm.), zamieszkałym na obszarze dzielnic Czerwionka oraz Leszczyny.
2. Umowa będzie realizowana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i ofertą złożoną przez
Wykonawcę, Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, oraz oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2
do umowy.
3. Nadto Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z przepisami z dnia
25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 594
z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34), z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z
13.11.2004 oraz przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić klientom wskazanym przez Zamawiającego jeden
gorący posiłek dziennie przez 5 dni w tygodniu, o wartości kalorycznej minimum 840 kcal.
2. Wykonawca zobowiązuje się wydawać posiłki przez 5 dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-13.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki wg zróżnicowanych jadłospisów przez
kolejne tygodnie, z tym zastrzeżeniem, że posiłki mogą się powtarzać, nie częściej niż co 14
dni kalendarzowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić klientom Zamawiającego pobranie posiłku we własne
naczynia do domu.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie w dzielnicy Czerwionka i dzielnicy Leszczyny
odpowiednich warunków lokalowych umożliwiających spożycie posiłku. W szczególności lokale
przeznaczone do wydawania i spożywania posiłków powinny posiadać miejsca siedzące przy
stoliku w liczbie nie mniejszej niż 40. Wydawanie posiłków będzie następować w lokalach
gastronomicznych:


w dzielnicy Czerwionka - przy ul. .......................,



w dzielnicy Leszczyny - przy ul. ........................

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać gorące posiłki do punktów wydawania posiłków
w termosach gwarantujących wymaganą temperaturę posiłków oraz w sposób spełniający
wymagania norm i przepisów regulujących warunki transportu i tymczasowego
przechowywania gorących posiłków.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we wszystkich punktach wydawania posiłków
odpowiednich naczyń i sztućców. Zamawiający dopuszcza podawanie posiłków w naczyniach
jednorazowych oraz wydawanie sztućców jednorazowych.

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego personelu posiadającego
wymagane badania oraz dopuszczenie do pracy z żywnością zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami. Liczba personelu wydającego posiłki w każdym punkcie wydawania
posiłków nie może być mniejsza niż dwie osoby. Personel Wykonawcy winien być przyjaźnie
nastawiony do klientów Zamawiającego i powinien odnosić się do osób korzystających z
jadłodajni, w taki sposób by nie odczuwali jakichkolwiek symptomów niższości społecznej lub
poniżenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się wydawać posiłki za okazaniem przez klienta aktualnego dowodu
tożsamości.
10. Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty klientowi
równowartości posiłku w pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na towary w stanie
nieprzetworzonym.
11. Wykonawca nie może wydawać w ramach posiłku alkoholu i wyrobów tytoniowych.
§3
1. Maksymalna wielkość szacunkowa zamówienia wynosi 50 000 posiłków z podziałem na
następujące części:
1)
2)

Rejon 1 obejmujący dzielnicę Czerwionka – 25 000 posiłków,
Rejon 2 obejmujący dzielnicę Leszczyny – 25 000 posiłków.

z tym zastrzeżeniem, iż wielkości poszczególnych części są zakresem szacunkowym,
w związku z czym, w granicach maksymalnej wielkości zamówienia, mogą one ulec zmianie.
2. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej
staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie może zapewnić, że zrealizuje
zamówienie w pełnym zakresie.
3. Rzeczywista ilość posiłków będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego i określana
będzie w cotygodniowym zapotrzebowaniach odbieranych przez Wykonawcę w siedzibie
Zamawiającego, zawierających imienną listę z nazwiskami klientów korzystających z posiłków.
4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ustne (telefoniczne) uzupełnienie
zapotrzebowania. Zgłoszenie takie powinno być skierowane do Wykonawcy przez właściwego
pracownika działu, zastępcę dyrektora Ośrodka bądź dyrektora Ośrodka i potwierdzone
w formie pisemnej.
5. Strony umowy postanawiają, że złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na posiłki
w liczbie mniejszej od wielkości szacunkowej zamówienia nie będzie rodzić odpowiedzialności
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Złożenie przez
Zamawiającego zapotrzebowania na posiłki w liczbie mniejszej od wielkości szacunkowej
zamówienia nie wymaga podania przyczyn.
§4
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca może wydać klientowi w danym dniu maksymalnie jeden
posiłek dziennie.
2. W przypadku gdy do godziny 13:00 danego dnia pozostaną niewydane posiłki Wykonawca
zobowiązany będzie do wydania pozostałych posiłków chętnym osobom, chociażby osoby te
nie znajdowały się na liście, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy albo chociażby osoby
te pobrały w tym dniu posiłek.

§5
1. Cena jednego posiłku netto jest równa cenie podanej w ofercie i wynosi ..... (słownie złotych:
......................).

2. Cena określona w ust. 1 jest stała przez cały okres trwania umowy.
3. Szacunkowa całkowita wartość przedmiotu Umowy wyniesie .............. zł brutto, przy
założeniu, że zostanie zapotrzebowanych i wydanych 50 000 posiłków.
4. Realną wartość umowy wyznaczy suma posiłków wynikających z zapotrzebowań
wystawionych przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, jednakże nie może
ona przekroczyć kwoty określonej w ust. 3.
5. Z tytułu wykonania usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające
iloczynowi ceny jednego posiłku brutto, określonej w ust. 1 i faktycznej liczby
zapotrzebowanych i wydanych posiłków w danym miesiącu.
6. Rozliczenie finansowe miedzy stronami nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi z dołu
jeden raz w miesiącu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
7. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania rozliczenia za każdy miesiąc świadczenia
usług do siódmego dnia następnego miesiąca w formie faktury wraz z wykazem zawierającym
personalia osób, które pobrały posiłki w danym miesiącu.
9. Zapłata faktury nastąpi w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Warunkiem dokonania
płatności przez Zamawiającego jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z fakturą
dokumentów, o których mowa w ust. 8 oraz ich zaakceptowanie przez Zamawiającego.
10. Płatność za usługi wykonane w okresie 1-31 grudnia 2016r. nastąpi do 31 grudnia 2016r.
11. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ....................................................
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość
i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych
podlegających doliczeniu do ceny.
§6
1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), Zamawiający zleca Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych klientów Zamawiającego, którym będą wydawane posiłki w
zakresie utrwalania, przechowywania opracowywania oraz usuwania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych koniecznych do identyfikacji ww. osób.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, tj. przygotowanie i wydawanie
jednodaniowych posiłków oraz rozliczenie finansowe umowy.
3. Ze strony Wykonawcy do przetwarzania danych dopuszczone mogą być jedynie osoby, które
uzyskały imienne upoważnienie zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, po
podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te
uzyskają dostęp w związku z wykonywaniem umowy. Imienne upoważnienia, o których mowa
powyżej wydane będą przez Wykonawcę.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do
podjęcia środków, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych,
zabezpieczających zbiór danych, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których
mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych. W szczególności Wykonawca
zobowiązuje się nie ujawniać informacji, że dana osoba jest klientem Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody jakie
powstaną na skutek niezgodnego z przepisami lub umową przetwarzania danych osobowych.

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli:


jakości świadczonych usług,



zgodności realizacji usługi z zapisami umowy i przepisami prawa,



zasad przetwarzania danych osobowych.

2. W celu umożliwienia wykonania kontroli, o której mowa w ust. 1 Wykonawca umożliwi
Zamawiającemu wgląd do dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz
udostępni pomieszczenia w których są przygotowywane i podawane posiłki.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wykonujące
usługi w jego imieniu, w związku z realizacją przedmiotu umowy
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji świadczonych usług, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego powstałych
uchybień.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
-za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,
-za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,
-100% wartości niewykonanej, bądź nienależycie wykonanej usługi w przypadku naruszenia §
2 ust. 1 -2 i ust. 11-12 niniejszej umowy,
-50% wartości dziennego zamówienia w przypadku innych naruszeń postanowień umowy za
każdy dzień naruszenia umowy.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne w dniu dotarcia do drugiej strony
oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o naliczeniu kar umownych, o których
mowa w ust. 5 tiret 3 i 4.
7. Niezależnie od roszczenia o zapłatę kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
 W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takich przypadkach Zamawiający może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.
 W razie nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli po upływie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na doprowadzenie do stanu zgodnego z ustaleniami umowy Wykonawca nie
usunie wskazanych chybień.
 W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, a mianowicie § 2 ust. 12 i ust. 12-13, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia
terminu dodatkowego.

 Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………… do dnia wydania wszystkich
zakontraktowanych posiłków, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 10
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
§ 11
 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw związanych
z realizacją niniejszej umowy.
 Wykonawcy przy wykonaniu umowy może korzystać z pomocy podwykonawców w zakresie
wskazanym w ofercie.
 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przy pomocy personelu wskazanego
w wykazie załączonym do oferty. Wykonanie zamówienia przy pomocy osób nie objętych
Wykazem dołączonym do oferty wymagać będzie każdorazowo zgody Zamawiającego.
§ 12
 Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
 Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
 Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 Umowa sporządzona jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
 Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy:
1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2)

Oferta Wykonawcy z dnia ................ r.

