Załącznik nr 5
do istotnych warunków zamówienia na usługę społeczną
„ Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Boguchwale dla potrzeb realizacji operacji w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”
poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

WZÓR UMOWY Nr …………………..
W dniu ……………… 2018 r. w Boguchwale została zawarta umowa pomiędzy
Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ulicy
Suszyckich 9, posiadającym NIP 517-01-09-885, reprezentowanym przez
………………………., zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………….……………………
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w oparciu o wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp,
na usługę społeczną sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale dla potrzeb
realizacji operacji w ramach działania MO1 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”,
poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania
umiejętności”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych na
potrzeby realizacji przez Zamawiającego operacji w ramach działania MO1 „Transfer
wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w
zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.
2. Poprzez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę
przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego na terenie całego województwa podkarpackiego.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy i specyfikację asortymentową przedmiotu umowy
określa opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy (Formularz nr 2 –
Oferta cenowa), stanowiące integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie – zgodnie
z harmonogramem, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostarczenia cateringu, ilości
osób, terminu bez odszkodowania, najpóźniej na 2 dni przez terminem rozpoczęcia
realizacji usługi.
3. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie na usługi, o których mowa
w § 2 ust. 2 w formie elektronicznej lub faksem, przed terminem rozpoczęcia każdego
ze spotkań na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: …………..…………………… lub nr
faksu ……………………………….
§3
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przygotowania posiłków oraz ich dowozu i podawania w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w miejscach, w których usługi te mają być świadczone,
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2) Świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających
normy jakości produktów spożywczych,
3) Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia Dz. U. z 2017 r. poz. 149),
4) Zamawiający przewiduje czas trwania szkolenia w ilości 7 godz. wykładu (liczonych po
45 min.) plus dwie przerwy kawowe (po 15 min. każda) i przerwa obiadowa (30 min.).
Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00, przerwa obiadowa o godz. 12:30 do 13:30.
5) Świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej, porcelanowej lub przy
użyciu naczyń jednorazowego użytku zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez
Zamawiającego,
6) Estetycznego podawania posiłków,
7) Zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych bezpośrednio po posiłku,
8) Zapewnienia i pokrycia kosztów transportu przedmiotu zamówienia,
2. Wykonawca gwarantuje, że usługi cateringowe będą świadczone na najwyższym
poziomie, zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa m.in.;
1) Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże,
2) Produkty przetworzone takie jak kawa, herbata, ciastka itp. będą posiadały okres
przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące przed terminem podania w ramach
świadczonych przez Wykonawcę usług cateringowych,
3) Potrawy gotowane winny być przyrządzone w dniu, w którym będą świadczone usługi
cateringowe,
4) Zastawa będzie czysta, kompletna, nieuszkodzona (niewyszczerbiona itp.), niezużyta i
z jednego rodzaju a także zgodna z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§4
Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy jest zobowiązany
przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag i zaleceń
Zamawiającego w zakresie kwestii technicznych i organizacyjnych.
Wykonawca zapewni obsługę cateringową przez osoby posiadające, określone
przepisami ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, orzeczenia lekarskie dla
celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwskazań do wykonywania prac,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151).
Osoby wykonujące obsługę cateringową (kelnerzy, obsługa) podczas realizacji usług
będą posiadali schludny i czysty ubiór.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji usług cateringowych do dbania
o czystość elementów wystawionych na stołach.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy
żywność (potrawy lub napoje) przygotowane i dostarczone przez niego spowodują
chorobę lub rozstrój zdrowia u uczestników spotkania, co będzie udokumentowane
stosownym orzeczeniem lekarskim.
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7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne, które
mogą wynikać z tytułu wypadków i zdarzeń losowych z udziałem pracowników lub
osób pełniących czynności w imieniu Wykonawcy.
§5
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą z dnia ………….
złożoną w części ……………….., która wyraża się kwotą:

1.

a) ………………….…………..
zł
brutto/osobę
(słownie
złotych:
…………………………………………………… zł), w tym VAT ………………………….. zł – serwis
kawowy.
b) ………………….…………..
zł
brutto/osobę
(słownie
złotych:
…………………………………………………. zł), w tym VAT ………………………….. zł – dwu
daniowy obiad.
2.

Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie
należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostaje
określona na kwotę ………………………… zł brutto (słownie złotych: …………………………) i
zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.

3.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w oparciu o ceny
jednostkowe brutto określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.

4.

Faktura powinna zostać wystawiona po każdej zrealizowanej usłudze (szkoleniu).
W opisie usługi Wykonawca winien wpisać datę i miejsce realizacji usługi.

5.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od dnia doręczenia jej
Zamawiającemu.

6.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności podatki, opłaty,
cła oraz koszty związane z dostawą przedmiotu umowy.

7.

Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

8.

Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

9.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości
kwoty wartości umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie
obowiązywania umowy.

10.

Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie przetargowej są stałe i nie będą ulegały
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

1.

§6
W razie nienależytego wykonania jednostkowego zlecenia przez Wykonawcę, przez
które należy rozumieć m.in. wykonanie usługi cateringowej niezgodnie z § 1, 2, 3 i 4
oraz załącznikiem nr 1 i 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

1.

2.

kary umownej w wysokości do 2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto o
którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy przypadek nienależytego wykonania.
W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę jednostkowego zlecenia
polegającego na przygotowaniu mniejszej niż zamówiona ilości potraw lub posiłków,
Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia innemu podmiotowi wykonania tego
zlecenia w zakresie, w którym nie wykonał go Wykonawca. Strony zgodnie ustalają,
że w takim przypadku wszelkimi kosztami realizacji zostanie obciążony Wykonawca.
Jeżeli ze względów technicznych i organizacyjnych nie będzie możliwe zlecenie
innemu podmiotowi wykonania zlecenia w zakresie, w którym nie wykonał go
Wykonawca, Zamawiający uzna zlecenie za niewykonane i będzie miał prawo
naliczyć z tego tytułu karę umowną.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jednostkowego zlecenia,
Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia innemu podmiotowi wykonania tego
zlecenia w zakresie, w którym nie wykonał go Wykonawca. Strony zgodnie ustalają,
że w takim przypadku wszelkimi kosztami realizacji zostanie obciążony Wykonawca.
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym przypadku
niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy. Za nienależytą realizację zobowiązania uważa się w szczególności
niedotrzymanie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 3 umowy.
W przypadku określonym w ust. 5, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy kary
umowne nie pokryją w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.
§7
Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach
związanych z realizacją niniejszej umowy jest …………………………………, tel.
……………………; poczta mailowa ……... lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.
Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych
z realizacją niniejszej umowy są:
1) ................................................................................................................
2) ................................................................................................................

§8
1. Wszelkie zmiany umowy, jak również oświadczenia stron przewidziane w jej treści,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Stosownie do treści przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli
zmiany te są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w zakresie:
1) terminu obowiązywania umowy,
2) sposobu wzajemnych rozliczeń między stronami.
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3. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy nie mogą być wywołane przez
którąkolwiek ze Stron, ani przez nie zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż
Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na
rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy.
Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych
zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali
ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, niekorzystnych
warunków atmosferycznych, i innych tego typu okoliczności.
4. Strony dopuszczają także możliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących
następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian
dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw
związanych z realizacją umowy a także zmian korzystnych z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację,
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub
użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany
weryfikujące dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane
wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń
i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą
z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym
w szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad
ogólnych rządzących tą ustawą.
6. Za zmianę umowy nie będzie traktowana ustawowa zmiana wysokości stawki
podatku od towarów i usług VAT.
1.
2.
3.

§9
Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób
zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi.
Spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede
wszystkim na drodze polubownej.
Jeżeli strony nie osiągną kompromisu na drodze polubownej sprawy sporne
rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Przed wniesieniem powództwa, każda ze Stron obowiązana jest, co najmniej wezwać
listem poleconym drugą Stronę do próby ugodowego zakończenia sporu.
§10
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia………………………… do dnia
…………………. .

§11
Wszelka korespondencja kierowana na adresy podane w preambule do umowy będzie
uważana za doręczoną Stronie w razie doręczenia jej osobiście lub wysłania listem
poleconym.
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§12
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
2. Strony w dacie zawarcia niniejszej umowy zawrą odrębną umowę, mocą której,
Zamawiający (Administrator) określi warunki na jakich Wykonawcy
(Przetwarzający) będzie przetwarzał udostępnione przez Zamawiającego dane
osobowe niezbędne do wykonania niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) harmonogram – załącznik nr 1,
2) formularz cenowy – załącznik nr 2.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
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