ZS.3410-1/IV/2011

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Umowa
zawarta w Iwoniczu w dniu ……………………………………. pomiędzy:
Zespołem Szkół w Iwoniczu z siedzibą przy ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz reprezentowanym przez:
Pana Zbigniewa Nogę Krzyżanowskiego - dyrektora szkoły zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………… - zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi łącznie stronami
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o postanowienia art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), zawarto
umowę następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w roku szkolnym 2011/2012 usługi
cateringowe w ramach projektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.
2. Usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz
w pomieszczeniach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis usług cateringowych oraz sposób ich wykonania określony został
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.

§2
Usługi cateringowe będą świadczone przez Wykonawcę po cenach określonych w formularzu
ofertowym wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej SIWZ).
2. Ceny określone w załączniku nr 1 do SIWZ nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
1.
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Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi Wykonawcy na
podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W treści faktury, jako nabywca figurować będzie
Zamawiający: Zespół Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz, NIP 684-17-67-884.
4. Faktury będą wystawione zbiorczo po zakończeniu danego kursu lub na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego, na podstawie specyfikacji usług uprzednio zatwierdzonej przez Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Jeżeli nastąpią opóźnienia ze strony Instytucji Pośredniczącej w przekazywaniu transzy środków na
realizację przedmiotowego projektu zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania płatności
w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu środków.
3.

§3
1. Ilość oraz cenę przedmiotu umowy określa oferta złożona przez Wykonawcę.
2. Łączną maksymalną cenę brutto, zawierającą w sobie należny podatek VAT za wykonanie
przedmiotu
umowy
strony
ustalają
na
kwotę
…………………….
PLN
brutto
tj. z podatkiem VAT (słownie …………………………………………..).
3. Łączna, maksymalna cena netto wykonania przedmiotu umowy wynosi: …………………………. PLN
(słownie: …………………………………..).
§4
1. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania
umowy w ramach organizowanych przez Zamawiającego kursów.
2. Zamawiający każdorazowo zlecając wykonanie poszczególnych usług, określi dokładnie termin ( z
podaniem godzin świadczenia usługi), miejsce i liczbę uczestników.
3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający prześle Wykonawcy w formie elektronicznej lub
faksem najpóźniej na 1 dzień przed dniem świadczenia poszczególnej usługi na następujący adres
poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………………………………………………………..…………………………..
Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym osobę …………………, nr telefonu …………………...
§5
Realizując przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca i sali w terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
2. Dowozu przedmiotu zamówienia zgodnie z normami HACCP;
3. Świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych;
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4. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U.
nr 171 poz. 1125 ze zm.);
5. Świadczenia usług cateringowych z zużyciem naczyń i sztućców jednorazowego użytku;
6. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania pojemników oraz resztek pokonsumpcyjnych w dniu
świadczenia poszczególnej usługi;
7. Informacja o ilości posiłków w danym dniu będzie przekazywana Wykonawcy w formie
elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej przez Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym
wykonanie poszczególnej usługi.
§6
1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 29 czerwca 2012r.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zamawiający może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
1) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy w szczególności dotyczących
należytego wykonania przedmiotu umowy.
§7
W przypadku nienależytego wykonania zakresu umowy należne wynagrodzenie Wykonawcy
w rozliczeniu miesięcznym zostanie stosownie pomniejszone o 10% łącznej ceny brutto umowy
określonej w §3 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Za wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich powstałe z tytułu niewykonywania lub
nienależytego wykonywania umowy, odpowiedzialność ponosił będzie Wykonawca.
4. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie szkody spowodowane przez pracowników
Wykonawcy.
1.

§8
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i innych aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie.
Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy zmian korzystnych dla Zamawiającego.
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§9
1.

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10

1.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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