UMOWA nr AD.262.

.2016.LP

Zawarta w dniu …………….. 2016r. w Piasecznie pomiędzy – Gminą Piaseczno, zwaną dalej
Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działa:
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

- inż. Zdzisław Lis

a firmą:
………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą,

w trybie art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o następującej treści:
§1
1.
Wykonawca przyjmujący zamówienie do realizacji zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zamawiającego posiłków regeneracyjnych oraz ich dowóz do Jadłodajni mieszczącej się
w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20 i ich rozładunkiem, w ilości na osobę:
1) 0,5l. zupy,
2) wkładka mięsna 200g. (porcje zapakowane w naczynia jednorazowe, atestowane),
3) ½ bochenka chleba krojonego (300g.),
zgodnie z codziennym zamówieniem telefonicznym składanym do godz. 900 przez upoważnionego
pracownika M-GOPS, co do ilości dziennego zapotrzebowania.
2.
W przypadku świąt i dni wolnych zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowego
posiłku o charakterze świątecznym, wydawanego na wynos. Ilość, zakres oraz zawartość posiłku
zostanie każdorazowo uzgodniona z wykonawcą.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od …………….. 2017r. do …………….. 2017r.
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§3
Strony ustalają cenę jednostkową posiłku regeneracyjnego na kwotę …………… zł. z VAT
(słownie: ……………………………………………...)
Cena nie może wzrosnąć w okresie trwania mowy.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.
§4
Strony ustalają, że Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport
i rozładunek posiłków regeneracyjnych do Jadłodajni w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 20,
w godzinach 1330 - 1400.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego
określonego w §3 ust. 1, odpowiednie naczynia jednorazowe (dotyczy § 1 ust. 2), naczynia do
przewozu posiłków i podgrzewacze.
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§5
Osoby uczestniczące w przygotowaniu i dowozie posiłków muszą posiadać aktualne badania
lekarskie, oraz szkolenia z punktu widzenia przepisów BHP i Sanepid-u.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanych aktualnych dokumentów
wymienionych w ust. 1 w wybranym przez nas czasie.
§6
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli w roku budżetowym zabraknie środków na jej
realizację.
§7
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:
- za niewykonanie lub nie należyte wykonanie umowy w wysokości 0,50% wartości brutto
ceny za miesiąc, w którym niewykonanie miało miejsce.
- za rozwiązanie umowy - w wysokości 10 % ceny za pozostały niewykonany okres umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w razie gdyby wysokość szkody przekroczyła wartość kar umownych.

§8
Umowa podlega natychmiastowemu rozwiązaniu, bez uprzedniego wypowiedzenia, w razie
przygotowania przez co najmniej trzy kolejne dni posiłków regeneracyjnych nie w terminie, złej
jakości lub nie przygotowania w ogóle przy zachowaniu prawa do kar umownych z § 7
§9
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 10
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015r., poz. 2135, 2281 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy
powierzonych mu danych osobowych w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu .
§ 11
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik A

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie we własnym zakresie posiłków w następujących
ilościach na osobę:


0,5l. zupy,



200g. wkładka mięsna (porcje zapakowane w naczynia jednorazowe, atestowane),



½ bochenka chleba krojonego (300g.),

dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy
Piaseczno wraz z dowozem do Jadłodajni mieszczącej się przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie,
z rozładunkiem.
Zapotrzebowanie dzienne na posiłki jest zróżnicowane, w zależności od ilości wydanych decyzji
przez Dyrektora M-GOPS przyznających pomoc rzeczową dla podopiecznych w tej formie.
Codzienne zmiany ilości zamówionych obiadów mogą wynikać również z sytuacji związanej
z umieszczeniem podopiecznych w szpitalu, schronisku, bądź zgonu. Szacowana ilość dzienna
wydawanych posiłków wynosi ok. 60-80 szt. Zamawiający zastrzega sobie zmianę dziennego
zapotrzebowania ilości zamówionych obiadów. Zmiana może nastąpić telefonicznie do godziny 900
przez upoważnionego pracownika M-GOPS i dotyczyć będzie dnia, w którym wydaje się posiłek.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie transport, dopuszczony do przewozu posiłków,
odpowiednie naczynia bądź kosze do przewozu posiłków oraz odpowiednie podgrzewacze aby
posiłki wydawane były ciepłe, szczególnie ważne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury
w okresie zimowym.
Należy podać cenę jednostkową posiłku regeneracyjnego brutto.
W przypadku świąt i dni wolnych np. Wielkanoc, Boże Narodzenie zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania dodatkowego posiłku świątecznego o uroczystym charakterze, przygotowanego na
wynos. Wartość, zakres oraz zawartość posiłku zostanie każdorazowo uzgodniona. Czas wydania
posiłku świątecznego zostanie ustalony indywidualnie z dostawcą.
Rozliczenie posiłków będzie następowało po zakończeniu miesiąca, na podstawie faktury (rachunku)
i płatne przelewem na konto w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (rachunku) przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy.

