Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
NR 1/POWER/2020

(wzór)
Umowa nr ………..
realizowana w ramach Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym
działaniom - testowanie modelu wsparcia” nr POWR.04.01.00-00-DI11/17,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
zawarta w Chełmnie
w dniu ……..… 2020 roku,
zwana dalej „umową”
pomiędzy:
Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-146-22-48
reprezentowany przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w osobie – Ewy Wirosławskiej –
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
zwaną dalej „Zamawiającym”
a firmą …………. z siedzibą w …….., wpisaną do CEIDG/KRS, NIP:………; REGON:
……….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda/każdy oddzielnie „Stroną”,
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/POWER/2020 wg zasady
konkurencyjności, o której mowa Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest bieżące przygotowywanie i dostarczanie ciepłych
dwudaniowych posiłków raz dziennie dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia
w Chełmnie w okresie od 20 lipca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Dzienne Centrum Wsparcia mieszące się
w Chełmnie przy ul. Skłodowskiej 4, które jest czynne we wszystkie dni robocze.
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3. Planowa liczba uczestników Dziennego Centrum Wsparcia wynosi 12 (dwunastu) osób.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby
uczestników.
4. Łącznie szacuje się zamówienie 1140 porcji posiłków dwudaniowych (12 osób x 95 dni
robocze w okresie od 20.07.2020 r. do 30.11.2020 r.).
5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia pełnowartościowego, świeżego i pożywnego posiłku dwudaniowego
według poniższej gramatury:
a) zupa 300 ml,
b) mięso / ryba 200 g,
c) surówka 140 g,
d) ziemniaki z wody lub zasmażane, frytki, ryż, makaron 200 g,
e) napój (np. kompot, woda, sok) 0,33 litra;
2) dostarczania ciepłych posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami
(Zamawiający dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych) pod wskazany
adres i we wskazanym terminie zgodnie z miesięcznym harmonogramem
przekazanym przez Zamawiającego
3) dowozu posiłków w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 11.30
a 14.00;
4) dostosowania posiłków do wymagań uczestników projektu w przypadku
występowania wykluczeń, nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na
niestandardowe posiłki np. dieta cukrzycowa, będzie zgłaszane razem
z harmonogramem);
5) świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy na najwyższym poziomie,
a mianowicie dostarczone produkty żywnościowe winny być przyrządzone w dniu
dostawy;
6) świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy wyłącznie przy użyciu
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;
7) 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. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.);
8) zagwarantowania dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie
obowiązywania umowy;
9) czas dostawy posiłków oraz przewidywana liczba uczestników będzie codziennie
przekazywana Wykonawcy do godziny 09.30;
10) na przestrzeni jednego tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych
pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi,
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest
zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
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§2
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu …… 2020 r., a zakończenie w dniu
30 listopada 2020 r.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.

3.
4.

§3
Cena jednostkowa za jeden dwudaniowy posiłek, o którym mowa w § 1, wynosi:
……….. zł netto (słownie złotych:……….), ………. zł brutto (słownie złotych:
………….).
W cenie jednostkowej netto uwzględnione są wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym dowóz posiłków do miejsc ich wydawania.
Cena jednostkowa netto pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy
i nie podlega waloryzacji.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny jednostkowej netto, nawet jeśli
z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich czynności
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany
będzie do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu
wystawienia faktury.
Wartość umowna za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………zł brutto.
§4
Zapłata za przedmiot umowy odbywać się będzie sukcesywnie, fakturami częściowymi
wystawianymi za okres rozliczeniowy trwający jeden miesiąc kalendarzowy.
Wartość zrealizowanego przedmiotu umowy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa
w ust. 1, będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie dostarczonych w danym okresie
porcji dwudaniowych posiłków i ceny jednostkowej brutto za jeden posiłek.
Należność jest płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Faktury należy wystawiać na:
1) Nabywca: Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-146-2248;
2) Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3,
86-200 Chełmno.

§5
1. Zamawiający wskazuje jako osobę uprawnione do kontaktów z Wykonawcą w związku z
realizacją niniejszej umowy Pana/Panią …………. tel. nr …….e-mail: …………….
2. Wykonawca wskazuje jako osobę uprawnione do kontaktów z Zamawiającym w związku
z realizacją niniejszej umowy Pana/Panią …………. tel. nr ………..e-mail: …………….
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§6
1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczanych posiłków Zamawiający najpóźniej
w następnym dniu roboczym zgłosi zastrzeżenia Wykonawcy telefonicznie na nr ……….
lub drogą elektroniczną na adres ……….@.. oraz potwierdzi ten fakt niezwłocznie na
piśmie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zastrzeżeń i wyeliminowania ich przy
najbliższej dostawie posiłków.
§7
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki
wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny
wpływ na zdrowie lub życie dzieci objętych dożywianiem.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

3.
4.

§8
W przypadku nie wywiązywania się Stron z postanowień niniejszej umowy, Strony mogą
rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków sanitarno – epidemiologicznych
rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy
(w szczególności poprzez: niewłaściwą gramaturę posiłku lub niewłaściwą temperaturę
posiłku), Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca
nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn.
§9
W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty stanowiącej wartość umowną,
o której mowa w § 3 ust. 6 umowy.
Poza przypadkiem wymienionym w ust. 1 Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy
kar umownych:
1) za pierwszą nieterminową dostawę posiłków w danym miesiącu z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 50,00 zł,
2) za każdą następną nieterminową dostawę posiłków w danym miesiącu z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100,00 zł,
3) za każdy przypadek wystąpienia niewłaściwej gramatury lub niewłaściwej temperatury
posiłku w wysokości 50,00 zł.
Zamawiający ma prawo potrącić kwoty z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych
(odszkodowanie uzupełniające).
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§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących
przypadkach:
1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy;
2) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny,
niezależny od Stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny,
stan wyjątkowy, itp.);
3) gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy
na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą
Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój;
4) wystąpienia w trakcie realizacji umowy zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub
świadczenia jednej lub obu Stron umowy;
5) gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązującej stawki podatku VAT dotyczącej usługi
stanowiącej przedmiot umowy w zakresie odpowiadającej zmianie wysokości stawki
podatku VAT;
6) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej
w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;
7) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy.
3. Poza okolicznościami, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany wysokości ceny jednostkowej netto z tytułu realizacji umowy w sytuacji, gdy
konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest zmianą:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu tych zmian na
zwiększenie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
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4. Zmiana ceny jednostkowej netto spowodowana okolicznościami, o którym mowa w ust. 3,
dotyczy tylko płatności realizowanych po dacie dokonania zmiany umowy (zawarcia
aneksu).
5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania
umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego.
6. Wystąpienie którejkolwiek ze wskazanych w umowie okoliczności, stanowiącej podstawę
do zamiany umowy, nie jest wiążące do zmian umowy i nie powoduje roszczeń
po którejkolwiek ze Stron do zmiany umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

§ 12
Strony postanawiają, że adresy Stron wymienione w niniejsze umowie są jednocześnie
adresami do korespondencji. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej
Strony o każdej zmianie adresu wskazanego w umowie, jak również innych danych
kontaktowych oraz o każdej zmianie osób reprezentujących Strony. Zmiana adresu
podanego w umowie stanowi jednocześnie zmianę adresu do korespondencji.
W czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub zakończeniu, Wykonawca
zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego,
jakie uzyska w związku z wykonywaniem umowy, chyba że ich ujawnienia zażąda
uprawniony organ w trybie przewidzianym prawem.
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu drogi polubownej,
właściwym dla rozpoznawania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez
wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustaw: Kodeks
cywilny oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2020 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część
niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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