Załącznik nr 3
UMOWA NR ………
„Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”
Zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małomicach reprezentowanym przez
1. ………………………….

- Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Małomicach

przy kontrasygnacie
2. ………………………….
- Skarbnika Gminy Małomice
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
NIP 924-17-14-651
REGON 970001936

a

…………………………………………………
…………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
NIP ……………………
REGON ……………………..
§1
1. Zgodnie z protokołem z dnia ……………. z postępowania o Zamówienie Publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza 133.000 EURO,
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:
„Przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małomicach”.
2. Zakres usługi obejmuje dostawę i wydawanie gorących posiłków składających się
z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w celu dożywiania osób dorosłych,
we wszystkie dni robocze od godz. 1400 do godz. 1600.
3. Na wniosek zamawiającego Wykonawca ograniczy przedmiotowe zamówienie do
wydawania posiłków w następujący sposób: trzy razy w tygodniu, tj. poniedziałek,
środa, piątek – drugie danie, dwa razy w tygodniu, tj. wtorek i czwartek – zupa
z wkładką

§2
Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części dot. opisu przedmiotu
zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§3
1. Ustala się następujący termin realizacji umowy: od dnia 21 stycznia 2008r. do dnia
31 grudnia 2008r.
2. Na wniosek zadamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zawieszenia
dostarczania posiłków w okresie letnim, tj. od dnia 01 lipca 2008r. do dnia 29 sierpnia
2008r.
§4
1. Za wykonanie niniejszej umowy, wynagrodzenie ustalone zostanie jako iloczyn liczby
wydanych posiłków w okresie rozliczeniowym pomnożonej przez średnią cenę
„Podstawowego zestawu dań”.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto zawierającym wszystkie
obowiązujące narzuty i podatki, w tym 7% podatku VAT.
3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.
4. Zamawiający dokona zapłaty faktury na podstawie protokołu potwierdzającego
wykonanie zamówienia sporządzanego w okresach miesięcznych.

§5
2. Przedstawicielami Zamawiającego są:
………………………………………….

§6
1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona całość prac objętych zamówieniem we
własnym zakresie.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy
powinien poinformować o tym Zamawiającego.
3. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zakresu rzeczowo - finansowego prac
wykonywanych przez Podwykonawcę, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, iż wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych zgodnie
z fakturą wystawioną przez Wykonawcę.

§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody, jaką wyrządzi zamawiającemu
oraz osobom korzystającym z posiłków na podstawie decyzji zamawiającego.

§8
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary
umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
a) rozpoczęcia wydawania posiłków po godz. 1430 w wysokości 12,5 %, po godz. 1500
w wysokości 25% dziennego wynagrodzenia jakie powinien otrzymać Wykonawca
gdyby właściwie wykonał umowę,
b) nie wydanie posiłku w danym dniu - 1/20 miesięcznego wynagrodzenia jakie
powinien otrzymać Wykonawca gdyby właściwie wykonał umowę,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt 1.
2. Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej
szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu
cywilnego.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar z należnego mu
wynagrodzenia (z wystawionej faktury).
4. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający
może zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, odstąpić od umowy
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 jednego miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9
W przypadku wystąpienia podczas realizacji zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia spraw
lub problemów, Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.
W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego

§ 10
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 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 lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności
takich zmian.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 13
Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia oraz złożona oferta.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
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