Załącznik nr …. do postępowania
……-2711/…/19

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …...................... w Rzeszowie pomiędzy:
Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie z siedzibą:
ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Rzeszowie pod numerem 0000003893, reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
Niniejsza umowa zawarta w wyniku Wyboru Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa cateringowa w ramach projektu
Dzienny Dom Opieki Medycznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie” , nr post. …….-2710/……../2019. Postanowienia niniejszej umowy są
zgodne z danymi zawartymi w ofercie Wykonawcy złożonej w w/w postępowaniu
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w ramach projektu „Dzienny
Dom Opieki Medycznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwana dalej
„cateringiem” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia ………. , w Opisie Przedmiotu Zamówienia
zwanym dalej „OPZ” oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy.
2. Usługa cateringu będzie świadczona wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego
maksymalnie dla 150 uczestników (maksymalnie 10 425 posiłków/1 os./1dzień).
3. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników może ulec zmniejszeniu
o liczbę osób wskazaną w OPZ. Powyższa zmiana nie będzie skutkowała
jakimikolwiek roszczeniami ze strony Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy
Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od 7 października 2019r. (nie
wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia pobytu uczestników projektu w DDOM
w Rzeszowie) do ostatniego dnia pobytu uczestników projektu w DDOM, jednak nie
później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenia
1. Szacunkowe łączne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy wynosi
…………… zł brutto (słownie: ……………..),
……………….. zł., przy czym Strony ustalają, że rzeczywiście należne
wynagrodzenie za usługę cateringu dla 1 uczestnika
dziennie
wynosić będzie …………………… zł brutto (słownie: ………………. złotych).
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie uzależnione od
faktycznej liczby wydanych posiłków.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku po zakończeniu każdego miesiąca.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest przekazanie
Zamawiającemu zbiorczego zestawienia zrealizowanej usługi cateringu za dany
miesiąc zgodnie z OPZ. Zrealizowana usługa musi być odebrana protokolarnie
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu
umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej
fakturze.
5. Termin określony w ust. 4 może ulec wydłużeniu w przypadku nie przekazania
Zamawiającemu środków pieniężnych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą. W takim przypadku Wykonawca nie
będzie dochodził wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
§4
Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy w sposób gwarantujący jej wykonanie z należytą
starannością.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. Serwowane w ramach przedmiotu zamówienia produkty winny spełniać
wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących
produkcji i obrotu żywności.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w opakowaniach
dopuszczonych do przechowywania i transportu żywności z uwzględnieniem
rodzaju dostarczanych artykułów. Opakowania muszą być nieuszkodzone
i czyste.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty odpowiednim transportem
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru
przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itd. Wykonawca na każde żądanie
Zamawiającego zobowiązany jest przy dostawie okazać decyzję właściwego
Inspektora Sanitarnego dopuszczającą środki transportu do przewozu
określonych artykułów żywnościowych.
6. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
naruszenie
przepisów
sanitarnych, BHP oraz p. poż., a także brak stosownych zezwoleń na
prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku
naruszeń, nałożone przez właściwe organy sankcje, obciążają Wykonawcę.
7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi np.: niezgodności produktów z
produktami wymaganymi przez Zamawiającego, złej jakości produktów (produkty
nieświeże, zimne, itp.), Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dyspozycje
upoważnionej osoby Zamawiającego na swój koszt.
8. Na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez jego pracowników lub inne osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy
realizacji usługi.
9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub
zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje.
§5
Odstąpienie od umowy
1. W przypadku, gdy serwowane produkty będą przygotowywane z nieświeżych
lub nieprawidłowych produktów żywnościowych Wykonawca jest zobowiązany
na wezwanie Zamawiającego do przyjęcia reklamacji. Reklamacja będzie
zgłoszona osobiście lub telefonicznie i zostanie potwierdzona mailowo na adres
określony w § 8. W przypadku powtórzenia się powyższej sytuacji po
wcześniejszej reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwał wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i
nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1
dzień, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zawartą

umową lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,
3) umowa, w oparciu o którą Zamawiający realizuje projekt zawierana pomiędzy
Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie) zostanie rozwiązania,
4) suma kar umownych przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w §3 ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
uzasadniających to odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§6
Kary umowne i odszkodowanie
1. Obowiązującą formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy stanowią kary umowne, które naliczane będą
w następujących przypadkach i wysokościach z tytułu:
1) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1,
2) opóźnienia w realizacji zamówionej usługi – w wysokości 0,5% wartości
brutto wynagrodzenia za usługę, zrealizowanej z opóźnieniem za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia,
3) realizacji
zamówienia
z
nienależytą
starannością/jakością
–
w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za usługę zrealizowaną z
nienależytą starannością/ jakością.
2. Kary umowne w pierwszej kolejności potrącone będą z bieżących należności
Wykonawcy.
3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający na żądanie Wykonawcy zapłaci
odsetki ustawowe.
§7
Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej
umowy w szczególności w następującym zakresie:
a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia,
w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
− siły
wyższej.
Siła
wyższa
–
oznacza
wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy występujące po
podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania
się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
− innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian
postanowień umowy, strony umowy zobowiązane są do poinformowania o tym
fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian
w przedmiotowej umowie.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do
zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zadania zgodnie z zawartą umową.
§8
Komunikacja stron umowy
Strony wskazują następujące osoby do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego:
e-mail: ……………………….
2) ze strony Wykonawcy:
e-mail: ………………………
§9
Rozstrzyganie sporów, postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana niniejszej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu do umowy.
3. Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy lub w związku z jej
wykonaniem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Pieczęć i podpis Zamawiającego

Pieczęć i podpis Wykonawcy

