Załącznik nr 5

UMOWA O WYKONANIE USŁUGI NR
Zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy:
Gminą Głuchołazy- Ośrodkiem Pomocy Społecznej reprezentowanym przez:
mgr Katarzynę Łojko – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”
NIP 753-238-26-90

a:
……………………………..
……………………………..
reprezentowaną/ym przez:
……………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
NIP …………………………
Zgodnie

z

przeprowadzonym

postępowaniem

przetargowym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania usługę polegająca na wykonaniu zadania pn. „Przygotowanie i
wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach”
§1
1.Przedmiotem umowy jest przygotowywanie i wydawanie przez pięć dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku posiłków o kaloryczności nie mniejszej niż 900 kcal na każdy posiłek
dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (drugie danie + surówka z
kompotem) oraz wydawanie w piątki dodatkowo zupy z wkładką (1 litr) na 6 i 7 dzień
tygodnia. Szacunkowa liczba klientów uprawnionych do posiłków to 120 osób dziennie.
Liczba ta może ulec zmianie.
2. Strony ustalają miejsce wydawania posiłków – lokal na terenie miasta Głuchołazy, będący
w dyspozycji Wykonawcy położony przy ulicy ……………………..

Wykonawca oświadcza, iż lokal ten spełnia warunki sanitarne konieczne do prowadzenia
zbiorowego żywienia oraz warunki przeciwpożarowe i BHP.
3. Posiłki wydawane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych
w godzinach ………………...zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
4. Posiłki sporządzane i wydawane będą z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych
i sanitarnych w tym systemów: GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej, GMP – Dobrej Praktyki
Produkcyjnej, HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli. Posiłki
muszą być urozmaicone i przyrządzane w dniu wydania oraz powinny kształtować właściwe
nawyki żywieniowe. Posiłki powinny być zróżnicowane w cyklu pięciodniowym.
5. Wykonawca dostarczy posiłki sporządzane według zasad racjonalnego żywienia.
Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości posiłków i ich walorów
smakowych, temperatury posiłków, sposobu i kultury ich wydawania oraz prawo wglądu do
aktualnych decyzji Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
7.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

dostarczenia

do

siedziby

Zamawiającego

jednomiesięcznego jadłospisu.
8. Przedmiot zamówienia oznaczony został we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
kodami:
55321000-6 usługa przygotowywania posiłków
55320000-9 usługi podawania posiłków
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków osobom uprawnionym, na podstawie
wykazu przekazanego przez Zamawiającego zawierającego czas objęcia pomocą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania gorącego posiłku osobom uprawnionym,
na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez osobę uprawnioną oraz dowodu
osobistego osoby odbierającej (rodzina, opiekunka). Osoba upoważniona winna złożyć podpis
na liście.
3. Wykonawca rozpoczyna wydawanie posiłków, o których mowa w ust. 1 w dniu następnym
po otrzymaniu wykazu osób uprawnionych.
4. Dopuszcza się możliwość przekazania Wykonawcy faksem lub telefonicznie przez
Zamawiającego zgłoszenia o objęcie pomocą w formie gorącego posiłku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o osobie, która przez
dwa kolejne dni nie pobrała posiłku.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia listy osób pobierających gorący posiłek na
podstawie przekazywanych przez Zamawiającego wykazów do końca danego miesiąca.
7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 02.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku tj.
251 dni robocze, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację
zamówienia określonych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 4 12
1.

Wykonawca może przy realizacji umowy korzystać z podwykonawstwa w zakresie
określonym w ofercie Wykonawcy.

2.

Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia:
1)

powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
przetargowej żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa (wprowadzenie podwykonawców),

2)

wykonać zamówienie przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie
przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 3,

3)

zrezygnować z podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 3,

4)

wskazać inny zakres podwykonawstwa niż zakres określony w ofercie przetargowej.

3.

Jeżeli zmiana albo wprowadzenie na etapie realizacji zamówienia nowego
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

4.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. Umowa o
podwykonawstwo, musi zawierać co najmniej istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo określone w SIWZ.

W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona
całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców
1

W przypadku powierzenia wykonania części umowy przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom zapisy umowy
dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców
2

5.

Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców jak za własne.

§5
1.

Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości do kwoty brutto:
……………….zł (słownie: ………)

2.

Strony ustalają, iż cena jednego posiłku wynosi

……………..zł brutto ( słownie:

………… .………………………………………………….... zł ) i jest stała niezależnie
od rodzaju posiłku.
3.

Wykonawca otrzyma należność za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikające
z iloczynu ilości odebranych gorących posiłków i ceny jednostkowej posiłku ustalonej w
ofercie

przetargowej

na

kwotę

brutto

…….

zł/1

posiłek

(słownie:

.……………………………………………………...………zł)
4.

Rozliczenie za przygotowywanie i wydawanie posiłków następować będzie w okresach

miesięcznych.
5.

Wykonawca obowiązany jest przy rozliczaniu się z wydanych posiłków do przekazania

Zamawiającemu listy osób, które odebrały posiłek.
6.

Wykonawca będzie rozliczać usługi, o których mowa w § 1 do 10-go każdego miesiąca

za ubiegły miesiąc, w którym wykonano usługi.
7.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury/rachunku bez swojego

podpisu w zakresie niniejszej umowy.
8.

Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na

fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku
wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli
Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek.
9.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio

o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania
obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT
obowiązującej na dzień wystawienia faktury/rachunku.

§6
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poddania się kontroli w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
§7
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy w
okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na
skutek niewłaściwego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy.
§8
1. W związku z dostępem Wykonawcy do informacji podlegających ochronie określonej
w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 2018, poz.
1000 ) Wykonawca zapewnia przestrzeganie postanowień ustawy w zakresie powierzonych
danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w
celu realizacji umowy.
3.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieprzestrzegania

przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji
zadania zleconego niniejszą umową. Powierzenie danych następuje poprzez zawarcie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§9
1.

W przypadku wystąpienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia potrzeby

rozstrzygnięcia spraw lub problemów, Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej
zwłoki.
2.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać

będą polubownie.
3.

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla

siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Istotne zmiany umowy dopuszcza się na warunkach określonych w SIWZ.
§ 11
Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych lub

1.

odszkodowania w przypadkach, gdy:
1)

Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie bez uzasadnionych przyczyn,
lub zaprzestał ich wykonywania bez uzasadnionych przyczyn na okres 7 dni w czasie
obowiązywania umowy i nie podejmuje usług mimo wezwania Zamawiającego,

2)

Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom
niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo wezwania Zamawiającego nie
następuje we wskazanym przez Zamawiającego terminie zmiana sposobu ich
wykonywania,

3)

Zamawiający

udokumentował

3-krotne

uchybienie

jednego

z

obowiązków

Wykonawcy określonego w § 1 niniejszej umowy,
4)

rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie
upadłościowe,

2.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od chwili, gdy

powziął wiadomość o okolicznościach, wskazanych w § 11 ust. 1 umowy.
3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania.
4.

Odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie

pod rygorem bezskuteczności takiego oświadczenia.
5.

W przypadku odstąpienia od umowy, rozliczenie Stron nastąpi na zasadzie zapłaty

wynagrodzenia Wykonawcy za czynności rzeczywiście wykonane i udokumentowane do dnia
odstąpienia.
§ 12
1.

Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2.

Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia,
2)

za niewykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień niewykonania

3)

za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania

4)

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

5) Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia Podwykonawcom
Wykonawca zapłaci karę z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 200,00 zł brutto
za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

6)

Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia Podwykonawcom
Wykonawca zapłaci karę z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 200,00 zł brutto za każdy taki
przypadek.

7)

Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia Podwykonawcom
Wykonawca zapłaci karę z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 200,00 zł brutto za każdą taki
przypadek,

8) z tytułu braku złożenia

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości –
200,00 zł - za każdy taki przypadek.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach
ogólnych.

4.

Kary umowne, o których mowa w § 12 ust. 2 umowy Zamawiający może potrącić z
każdej

faktury/rachunku

wystawionej

przez

Wykonawcę,

bez

konieczności

wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie.
5.

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usług
wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z
niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania usług nie dotyczy przypadków
odstąpienia przez strony od umowy.
§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych a do spraw
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 14
Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest:
1)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

2)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3)

Oferta Wykonawcy.
§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

