UMOWA Nr ....................
zawarta w dniu ………….2017 roku w Jastkowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.),
pomiędzy:
Gminą Jastków, adres………………. - reprezentowaną przez: P. mgr Jolantę Pelc Dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Jastkowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przy
kontrasygnacie …………………….. zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",
a
……………………………………………..
reprezentowaną przez : ……………………..
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą",
którego prawo do reprezentacji wynika z ……………………………………………………
treści następującej :
§1
1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
„Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w
Jastkowie w roku szkolnym 2017/2018” zgodnie z dokumentacją zamówienia i ofertą
Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2.
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia
dla 70 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które będą uczęszczać do Przedszkola
Samorządowego w Jastkowie Gmina Jastków w okresie od 01.09.2017r. do 31.07.2018r.
3.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj.
śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 70 dzieci w okresie od 1.09.2017r.
do 31.07.2018r.
4.
Wartość kaloryczna posiłków: 1200- 1450 kcal.
5.
Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: - śniadania – godz.
8:00, - obiad i podwieczorek – godz. 12:30.
6.
Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.
(01.09.2017r. do 31.07.2018r -231 dni tj. 16170 śniadań; 16170 obiadów dwudaniowych;
16170 podwieczorków).).
7.
Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154) oraz
muszą obejmować : śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne,
kanapka, herbata itp.:, obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza,
kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet
schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. Ryba, pierogi, naleśniki, knedle
itp. – surówka, kompot lub napój. Podwieczorek – kanapka lub ciasto i desery mleczne,
owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna.
Napoje przygotowane na miejscu muszą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10
g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia. Do smażenia należy używać olej
rafinowany o zawartości kwasów wielonasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów
wielonasyconych poniżej 40%. Zupy, sosy należy sporządzać z naturalnych składników bez
użycia koncentratów spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników.

Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego
miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje
jadłospisu na okres kolejnego miesiąca, zamawiający ma prawo do dokonania zmian w
jadłospisie.
9.
Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej,
gramatury jak i estetyki.
10.
Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje.
Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i
estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
11.
Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów
pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu
dostawy posiłków.
12.
Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia
usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
13.
Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej.
14.
W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
15.
W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w
razie konieczności.
16.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie
faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej .
17.
Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na
bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
18.
Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla
dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie
mogą być przygotowywane z półproduktów.
19.
W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu
przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia
Wykonawcy co najmniej na 1 dzień przed.
20.
Do obowiązków Wykonawcy należy zatrudnianie przy realizacji zamówienia, na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, co najmniej przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności
- dostawa cateringu, przygotowywanie posiłków.
21.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu.
Zamawiający ma prawo w szczególności do:
1.
żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
8.

kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności, których dotyczy w/w
oświadczenie,
3.
żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania;
4.
żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,
potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy,
5.
żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2.

22.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wg zamówienia
Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wszelkie
spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, na rzecz
których przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek żywieniowych zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§3
Umowę zawiera się na czas określony tj. 01.09.2017r. do 31.07.2018 r.

1.

§4
Strony ustalają, że wartość zamówienia nie przekroczy:……………………. brutto
Cena 1 osobodnia wynosi :
Kwota brutto.....................................................................................zł
w tym podatek VAT w wysokości...............................zł
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie oraz waloryzacji w okresie
1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

obowiązywania umowy. Wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie z tytułu
ustawowej zmiany stawki podatku VAT
§5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie
w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków.
2.
Wykonawca wystawi fakturę VAT raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za
wykonaną w poprzednim miesiącu część przedmiotu zamówienia. Na fakturze należy
uwzględnić liczbę osobodni pomnożoną przez cenę 1 osobodnia. Fakturę należy wystawić na
adres: Gmina Jastków 21-002 Jastków, ul. Chmielowa 3 NIP 713 28 71 020. Jednostka
odbierająca: Przedszkole Samorządowe w Jastkowie, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
ul. Szkolna 43, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić do każdej faktury VAT załącznik,
który stanowi integralną jej część, w którym wskaże ilość dostarczonych posiłków, o których
mowa w § 1.
3.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
4.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
§6
1. Wykonawca gwarantuje, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie,
a mianowicie:
- Dostarczane produkty żywnościowe będą świeże, a produkty gotowane przygotowywane
tego samego dnia, co świadczenie usług cateringowych;
- Termosy do przewozu posiłków będą wysterylizowane zgodnie z przepisami w tym zakresie
obowiązującymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu …. minut od otrzymania od Zamawiającego drogą
telefoniczną na nr …….. lub drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ……. lub
ustnie osobie przygotowującej posiłki informacji o nienależytym wykonaniu zamówienia
dokonać korekty lub uzupełnień braków w dostarczonych posiłkach.
§7
I. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą
naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. W przypadku przekroczenia terminów dostawy posiłków wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w § 1 niniejszej
umowy:
a) do 30 minut Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości
określonej w § 4 ust. 1 (łączna wartość przedmiotu umowy);
b) powyżej 30 minut Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2%
wartości określonej w § 4 ust.1 (łączna wartość przedmiotu umowy).
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego
rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości umowy
określonej w § 4 ust. 1 (łączna wartość przedmiotu umowy).
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy rozumianego w
szczególności jako:
a) dwukrotne dostarczenie posiłków o zaniżonej wartości wagowej lub kalorycznej,
b) dwukrotne dostarczenie posiłków niezgodnie z ustalonymi dietami i jadłospisem,
c) dwukrotne dostarczenie posiłków o mniejszej ilości,

d) powtarzających się skarg rodziców na jakość posiłków,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1000,00 zł.
Kary umowne, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naliczane przez
Zamawiającego jeśli Wykonawca w ciągu …. minut od otrzymania od Zamawiającego droga
telefoniczną na nr …….. lub drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ……. lub
ustnie osobie przygotowującej posiłki informacji o nienależytym wykonaniu zamówienia
dokona korekty lub uzupełnień braków w dostarczonych posiłkach.
4. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony
został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę na innej podstawie
niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie.
5.W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
w §1 ust. 21 umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez
Zamawiającego,
Wykonawca
zapłaci
Zamawiającemu
karę
umowną
w
wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie.
2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn, za które odpowiada Zamawiający- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto.
2.Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar
umownych.
3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa z
przysługującego mu wynagrodzenia.
4. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy, Wykonawca naliczał będzie odsetki ustawowe.
§8
1.Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie np. ilości posiłków
terminu realizacji zamówienia.
§9
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia,
Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w razie:
a) trzykrotnego niedostarczenia posiłków przez Wykonawcę,
b) dwukrotne dostarczenie posiłków o zaniżonej wartości wagowej lub kalorycznej,
c) dwukrotne dostarczenie posiłków niezgodnie z ustalonymi dietami i jadłospisem,
d) dwukrotne dostarczenie posiłków o mniejszej ilości,
e) powtarzających się skarg osób żywionych w placówce Zamawiającego, rozumianych jako
złożenie nie mniej niż trzech pisemnych skarg uznanych przez Zamawiającego, na jakość
przygotowanych posiłków,
f) niewykonywania przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia
wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.
§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

