Załącznik nr 3
-WZÓRUMOWA NR K.260………..
Zawarta w dniu …………… 2022 roku pomiędzy Centrum Usług Społecznych w Żabiej
Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez:
Panią Elżbietę Kwiatkowską – Dyrektora CUS
a
………………………………………………………………………
Zwanym
dalej
WYKONAWCĄ,
………………………………………… - właściciela

reprezentowanym

przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym na
podstawie Zarządzenia Nr K.021.1.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Żabiej Woli z dnia 04 stycznia 2021 roku w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych., zawarto umowę następującej treści:
§1.
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
przygotowaniu, wydawaniu i dowozie jednodaniowych gorących posiłków dla dzieci
uczęszczających do 3 szkół na terenie gm. Żabia Wola:
- do Szkoły Podstawowej w Skułach,
- do Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie,
- do Szkoły Podstawowej w Józefinie
zgodnie z warunkami wskazanymi zapytaniu ofertowym.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu usługi określonej ust. 1 określa zapytanie ofertowe
Zamawiającego, oferta Wykonawcy wraz załącznikami.
§2.
1. Wymienione w §1 posiłki zostaną dostarczone do trzech szkół z terenu Gminy Żabia Wola
codziennie w dni nauki szkolnej.
2. Rodzaj posiłków ustala Wykonawca, przy zachowaniu zasad i norm określonych w
warunkach przetargowych.
§3.
1. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport i wydawanie powinien odbywać się z
zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki
określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
2021) oraz przepisach wykonawczych.
2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i
młodzieży.

3.Wykonawca gwarantuje, że posiłki dostarczane będą w odpowiednich termosach
spełniających wymogi Instytutu Żywności i Żywienia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie normami.
5. Ryzyko dostawy obciąża Wykonawcę.
6. Zamawiający ma prawo kontroli właściwego doboru i jakości posiłków.
§4.
Ustala się termin realizacji umowy od dnia 01 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w dni
nauki szkolnej. Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków odbywać się będzie każdego
dnia zajęć szkolnych, z wyłączeniem ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć lub nauki
zdalnej chyba, że Zamawiający wskaże, iż posiłki mają być przygotowane i wydane również
w dni wolne.
§5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przestrzegania porządku, zasad bhp i p.poż. obowiązujących w placówkach
oświatowych,
2) Prowadzenia działalności w sposób nie kolidujący z normalnym funkcjonowaniem
szkół.
2. Wykonawca pobiera i przechowuje próbki żywności z każdych posiłków
dostarczanych do 3 szkół na terenie Gminy Żabia Wola.

§6.
1. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną
ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zostanie obliczony jako iloczyn ceny
jednostkowej:
1) Za 1 posiłek w kwocie netto ….. zł (słownie: ……………….)
2) Podatek VAT w wysokości 8%
3) Za 1 posiłek brutto w kwocie ………... zł (słownie: ……………)
2. Przy czym wynagrodzenie miesięczne obliczane jest jako iloczyn ceny jednostkowej i
liczby faktycznie wydanych posiłków potwierdzonej w comiesięcznym wykazie
obecnych w danym miesiącu uczniów sporządzonym przez Dyrektorów Szkół.
3. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek
tytułu przez okres niniejszej umowy.
4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie
przekroczy
kwoty
brutto
……………………
zł
(słownie:
……………………………..)
VAT w wysokości 8%
5. Przewidywana łączna ilość posiłków, w trakcie trwania zamówienia, wyniesie ok.
2.730 szt. Zapłatą objęta jest faktyczna liczba wydanych posiłków.
6. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia w zakresie zmiany wysokości
stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie.

§ 7.
1. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT w okresach miesięcznych po
zrealizowaniu zamówienia za dany miesiąc.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania do siedziby Zamawiającego faktury
do 7 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.
3. Do faktury ma być załączone zbiorcze zestawienie wydanych obiadów osobno dla
każdej szkoły, zawierające następujące informacje: nazwa szkoły, miesiąc dostawy
obiadów, imię i nazwisko ucznia, liczba wydanych obiadów w poszczególnym
miesiącu, cena obiadu w zł, wartość razem wydanych obiadów – potwierdzone przez
dyrektorów szkół.
4. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na jego
konto podane w fakturze terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur.
5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należność
należnością konta Zamawiającego.
6. Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego
regulowania przez Zamawiającego faktur Wykonawcy.
8. Błędnie wystawiona faktura lub brak załączników wymienionych w § 7. pkt 4
spowodują naliczenie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
§8.
W przypadku zatruć spowodowanych złą jakością posiłków lub sposobem ich transportu,
Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty dotyczące leczenia i przeprowadzenia
wszelkich koniecznych zabiegów sanitarnych, w tym między innymi dezynfekcji i
dezaktywacji, oraz do wypłaty wszelkich roszczeń odszkodowawczych będących wynikiem
zatrucia, kierowanych do Zamawiającego.
§9.
1. Zamawiający upoważnia swoich przedstawicieli, wymienionych w pkt 2 niniejszego
paragrafu, do kontroli działalności Wykonawcy, kontaktów roboczych i rozliczeń.
2. Przedstawiciele Zamawiającego:
1) Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli – tel. (046) 857 82 88
2) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefinie – tel. (046) 857 82 77
3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie – tel. (046) 857 82 25
4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skułach – tel. (046) 857 98 28
§10.
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne:
1. W razie niewykonania umowy lub przerwania dostawy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości
umownej dla całego
zamówienia, podanej w § 6 pkt 4.
2. W razie nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 10% wartości umownej dla całego zamówienia podanej w § 6
pkt 4.

3. W przypadku niedostarczenia posiłków w danym dniu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości niedostarczonych
posiłków.
4. W razie nieterminowej zapłaty złożonej faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.
§11.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania ilości obiadów
określonych w § 6 pkt 5 niniejszej umowy.
§12.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki
odstąpienia, w przypadku:
1) Nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni
od terminu rozpoczęcia określonego w § 4
2) Utraty uprawnień koniecznych do realizacji umowy.
3) W przypadku wystąpienia 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
ciągu miesiąca od wystąpienia powyższych okoliczności. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części
umowy.
§13.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy właściwie dla
przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia
w drodze negocjacji, poddawane będą orzecznictwu Sądu miejsca siedziby
Zamawiającego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) zapytanie ofertowe Zamawiającego,
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
otrzyma Wykonawca a pozostałe dwa egzemplarze Zamawiający.
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