UMOWA Nr ZBR.271.1.2018
zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Gminą Mieścisko, Plac Powstańców
Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Mieścisko – pana Andrzeja Banaszyńskiego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a ...................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w wyniku rozstrzygniętego w dniu …………………..… postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: Świadczenie usług cateringowych
dla szkoły podstawowej i przedszkola w Mieścisku w okresie luty – czerwiec 2018
roku.
2. Posiłki należy dostarczyć do szkoły oraz przedszkola do pomieszczeń wskazanych
przez dyrektora.
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oraz oferta wraz z załącznikami.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie przygotowania,
dostarczania i podawania posiłków w okresie od 1 luty 2018 do 21 czerwca 2018.
2. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w poszczególnych dniach żywienia zgodnie z
cyklicznie powtarzającym się jadłospisem.
Jadłospis musi być zgodny z przedstawionym w załączniku nr 7 do oferty i nie może
ulec zmianie.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wydawania posiłków w określonych
godzinach:
a) śniadanie w przedszkolu
8:30
b) obiad w przedszkolu
11:30
c) podwieczorek w przedszkolu
13:30
d) obiad w Szkole Podstawowej w Mieścisku
11:50 i 12:40
e) obiad w budynku po byłym Gimnazjum w Mieścisku
12:40
3. Zamawiający planuje, że w 2018 roku należy dostarczyć około:
a) do Szkoły Podstawowej w Mieścisku
72 obiady x 78 dni = 5616
b) do Szkoły Podstawowej w Mieścisku
(oddziały gimnazjalne)
11 obiadów x 78 dni = 858
(egzaminy gimnazjalne)
5 obiadów x 3 dni = 15
c) do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku
 śniadań
41 x 81 dni = 3321
 obiadów
80 x 81 dni = 6480
 podwieczorków
62 x 81 dni = 5022

4. Zamawiający zastrzega, że liczba posiłków jest zmienna, liczba dni żywieniowych
może ulec zmianie. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego
żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.
§3
1. Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane i dostarczane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:
a) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 149 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
b) Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał norm na składniki pokarmowe
i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki
mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci
i młodzieży.
c) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w obiektach lub obiekcie, dla
którego posiada decyzję Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu
do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
d) Dostarczane posiłki będą przygotowywane przez personel z ważnymi
badaniami sanitarno – epidemiologicznymi.
e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym
standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem
zgodnie z normami HACCP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie
próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczanych
posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny,
zawartości próbki pokarmowej, z podpisem osoby odpowiedzialnej
za pobieranie próbek. Za dokumentację z zakresu dobrej praktyki higienicznej
i elementy HACCP dostosowane do warunków cateringowych odpowiada
Wykonawca.
2. Wykonawca odpowiada za:
a) transport przedmiotu zamówienia realizowany zgodnie z wymaganiami
sanitarnymi dotyczącymi żywności. Posiłki będą przewożone w pojemnikach
transportowych, zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość
przewożonych potraw, środkami transportu przystosowanymi do przewozu
żywności.
b) wydawanie posiłków uczniom i przedszkolakom, których temperatura
posiłków w czasie jego podawania będzie mieścić się w granicach 60º – 75ºC.
c) niezwłoczne, jednak nie później niż w dniu podania, usunięcie z budynków
szkoły i przedszkola wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych i złożenie ich
w przystosowanych do tego pojemnikach, zachowując przypisy ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.). Koszty zagospodarowania odpadów
pokrywa Wykonawca.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od 1 luty 2018r. do dnia 22.06.2018r.
i obejmuje dni nauki szkolnej – w Szkole Podstawowej w Mieścisku i Przedszkolu „Leśne
Ludki” w Mieścisku.
§5
1. Za wykonanie usługi określone w § 1 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
przewidywana łączna wartość netto zamówienia: ……………….. zł., plus podatek
od towarów i usług w kwocie….…………….

2. Rozliczenia finansowe z wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach
rozliczeniowych na podstawie faktury VAT, w ciągu 14 dni od daty otrzymania
faktury.
3. Do faktury należy dołączyć zestawienie dostarczonych posiłków w okresie
rozliczeniowym, który obejmuje faktura.
4. Faktury należy wystawić oddzielnie dla każdej jednostki objętej zamówieniem.
5. Płatnikami za usługę cateringową będą placówki oświatowe wyszczególnione
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia potrzeby
zamówienia liczby posiłków określonych w SIWZ.
§6
Zamawiający nie dopuszcza w okresie trwania umowy zmiany stawek jednostkowych
posiłków.
§7
W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień w przypadku:
a) dostarczenia posiłków o zaniżonej wartości wagowej
b) nie dostarczenia ustalonych na dany dzień ilości posiłków
c) dostarczenia posiłków niezgodnych z ustalonym jadłospisem.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i muszą być wprowadzone zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadku
zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
W razie sporu wynikłego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozpatrzenia
będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy nr ……...../2018

Placówki oświatowe korzystające z usług cateringowych:
1. Nabywca: Gmina Mieścisko
Plac Powstańców Wlkp.13, 62-290 Mieścisko
NIP 766-189-60-08
Odbiorca / Płatnik
Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku
ul. Wągrowiecka 28
62 – 290 Mieścisko
2. Nabywca: Gmina Mieścisko
Plac Powstańców Wlkp.13, 62-290 Mieścisko
NIP 766-189-60-08
Odbiorca / Płatnik:
Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku
ul. Kościuszki 9
62 – 290 Mieścisko

