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Twanymw dalszej części umowy Wykonawcą
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§1

Na podstawie niniejszej umowy, Wykónawca zobow,ryt^:l:, do świadczenia usługi

cateringowej na rzęcz Zamawlają""gŚ,'poLgują,"j r.a przygot,owaniu i dostarczeniu posiłku

(obiadu) Z "u.łro**i.- 
warunkói^r'Ón.itorry.ł, *'rrinńjrr.3 umowie' a Zamaw\ający

;;L;;ń""Je się do zapłaceniaWykonawcy umówionej ceny,

§2 
iącymi parametrami:

1 . usługa o której mowa w § 1 powinny charakt eryzowaó się następu,

a) Usługa aiazie dotyĆzyó dzieci w więku 6-15 lat;

b) Ilośc posiłków będzi. ,iirńi. niaó w.za1ężności od frekwencji dzieci;

c) ogólna zaplanowan" ;;k;r* alna liczba zestavłów obiadolvych nie przekroczy

d) i:"J,{il"iŁ:;""T§ dostarczaóbędzie. własnym transporteffi, w, 
'p:'J:l1'_'Y9znYch

termosach gwaranĘących utrzymani, "Jpó*iedniej 
temperatury oraz jakości

przewozonych potraw;

e)JadłospisukładanybędzieprzęzWykonarv.cęnaokrl5dniidostarczany
zamawiającemu * t uzay piątek poprzedżają.y no*y .tydziefi, 

Jadłospis musi

określaó gramaturę po|ń 'rru, i.h 
-stłaJ. 

Śiliadniki a'ergizujące powinny byĆ

ornur;zonó np, wytłus zczorrym drukiem;

D Jadłospis obejmuje:

&



1) drugie danie
2) surówkę
3) kompot

h)
i)

2.

ĄJ.

4.

g) Kalkulacja cenowa obejmuje swoim zakresem dania mięsne, półmięsne, jarskie;
Posiłki będą dostarczafte w godzinach ustalonych z Zamawiającym;
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym
standardzie, nabazie produktów najwyższeljakości ibezpieczeństwem zgodnie z
normami HACCP;

j) Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z
bezpośrednim wydaniem posiłków korzystaj ą cym z usług szkoły;

k) W Ptzypadku pojawienia się dzieci z dysfunkcjami pokarmowymi Wykonawca
zapewni posiłki zgodne z ich dietą, np. dietą bezglutenową,bezmleczną.

WYkonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczęnie oraz dysponuje
potencjałem technicznym do nalezy.tego wykonania niniejszej umowy.
WYkonawca zobowiązuje się wykonywania obowiązków wynikaj ących z ńniejszej
umowY z należYtą starannoŚcią obowiązuJącą podmioty profesjonalnie ząmujące się
świadczeniem usfug objętych umową i w uzgodnionym terminie.
wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób z
wykonuje niniejszą umowę, lub którym wykonanie umowy powierza,
własne dzińania.

5. WYkonawca zobowiązuje się do ptzestrzegania wszelkich norm i przepisów powszechnie
obowiązuj ącYch dotyczących przedmiotu umowy, a w szczególności u.iu*y z dnia
25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i Zywienia (Dz.IJ z 2017 r. poz. l49) oraz
rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2016 r. w sprawie grup środków
spozywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
sYstemu oŚwiaty oraz .vqYmagań, jakie muszą spełnić środki spozywcze stosowane w
ramach żYwienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.( Dz. IJ z 2016r.
poz. II54).

§3
1. W celu Prawidłowego realizowania zadań określonych w niniejszej umowie

Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Wykonawcy do godz.
09:00, o ilości posiłków na dany dzięfr.

2. Za wykonanie i dostarczęnię przedmiotu zamówienia, ZamawiEący zapłaci Wykonawcy
wynagrod zęnie w następuj ących wys okościach :

1) Kosź jednego obiadu łvynosi .... zł brutto łącznie z podatkiem
VAT słownie: złotych brutto (niezmienny do
końca trwania umowy).

2) WYnagrodzęnia Wykonawcy za zrealizowaną usługę cateringową zostanie
ustalone jako iloczyn fahJycznie zamówionych przęz Zamawiającego i
dostarczonych przęz Wykonawcę zestawów obiadowych oraz stawki
wskazanej w pkt lpowyżej.

3. WartoŚĆ umowy w caŁym okresie jej obowiązywania nie przel<roczy
kwoty. .. brutto łącznie z podatkiem VAL
4. StronY umowy ustalają miesięczny tryb tozliczeń, faktura może być wystawiana dwarazy
w Połowie i na koniec każdego miesiąca kalendarzow€go i będzie opiewać na wartośŁ
wszystkich rzeczywiś cie wydanych obiadów.
5. Faktury wystawianę przęz Wykonawcębęd,ązawierać następujące dane :

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej t,70-456 Szczecin, NIP
85 103094 10

pomocą których
odpowiada jak za

k,



Płatnik: Ogólnoksźałcąca Szkoła Muzycznal Stopnia, ul. Bolesława Śmiałego 42-
43,70-35l Szczecin.

6. ZaPłata wYnagrodzęnia następować będzie przelewem, z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 7 ani'oa aaty
otr zy mania j ej pr zez Zarnaw iając ego.
7. Za dzień zaPłaty uznaje się dzięń wydania dyspozycj i przez Zamawiającego do
obciążeniaj ego rachunku na rzecz Wykonawcy.
8, Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości
ustawowych, zakażdy rozpoczęty dziefr zńoki.
9.WYnagrodzenie Wykonawcy wskazane w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty
zw iązane z r ealizacj ą przedmiotu umowy

§4
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za

l) Jakość dostarczanych obiadów.
2) Zgodność świadczonych usług z obowiązującymi
wymogami sanitarno - epidemiologicznymi i w

normami zbiorowego zywienia i
tym zakresie odpowiada przed

Państwowym Inspektorem Sanitarnym.
3) Przekazanie Zamawiającemu kopii
przez uprawniony organ kontrolny.

protokofu kontroli sanitarnej przęprowadzonej

§5
WYkonawca zobowiązany jest dostarczyc w dniu podpisania umowy Zamawialącemu polisę
OC zawartą na caĘ okres umowy, na kwotę min. 100.000,00 zł z tytułu oapŃieaziainości
cywilnej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

1.
§6

WYkonawca zaPłaci Zamawiającęmu karę umowną za opóźnienie w dostawie
zamówienia W wysokoŚci 5% wartości brutto zamówięnia za każde pół godziny
opóźnienia.
W PrzYPadku niedostarczenia zestawu obiadoweg o przęz Wykonaw cę, Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 10,00 zł zakażdy niedostarczony zestaw obiadowy. 

'
WYkonawca zaPłaci na rzecz ZamawiEącego karę umowną w wysokości 5% wartości
umowY (liczonej za caĘ okres jej trwani a) w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z powodu nienależ3rtego wykonywaniarlrnÓ*y ptzezWykonawcę.
ZamawiającY może odstąpić od umowy w prąlpadku niewykonurriu przez wykonawtę
obowiązku wYnikającego §5 niniejszej umowy. W takim prz}padku kaia umownu *yno.i
l0 Yo wartoŚci umowy.
JeŻeli wartoŚĆ szkody przewyższy wartość kary umownej stronie, która poniosła szkodę
PrzYsługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające ponad wartość kary umownej, dó
wysokości wartości szkody.
zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w
przypadku określonym w art. 145 ustawy prawo zamówieńpublicznych.
WYkonawca wYrużą zgodę na zapłatę należnych kar umownych w drodzę potrącenia z
przysługuj ących mu nalęzności.

§7
l.umowa zostaje zawarta na czas określony tj.- od dnia do

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

2. ObiadY będą dowozone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, do godziny 10.30
3.Wszelkie zmianY niniejszej umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem niewazności.
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§8
Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w ramach realizacji Umowy:

a. ze strony Wykonawcy:
mail

b. ze strony Zamawiającego:
mai1

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej i nie będzie
traktowan a j ak zmiana Umowy.
1. Strony zastrzegająnastępujące adresy dla doręczeń:

a. Wykonawca: ...
b. ZamawiĄący: ..

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie
adresu. Powiadamianie jest skuteczne pod warunkiem wysłania go listem poleconym lub
dostarczenia pocztą kurierską lub doręczenia osobistego.
3. Wszelkie pisma, wezwania i oświadczenla kierowane na ostatni znany adres Stron
ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 2-3 będąlważane za skutecznie doręczone.
4. Wszelkie zmiany Umowy, a takżę wszelkie oświadczenia, wezwania, zezwolenla,
uzgodnienia i powiadomienia kierowane do drugiej Strony wymagają formy pisemnej pod

rygorem niewazności.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
6. Zńączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mąą zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
8. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd
powsze chny właś ciwy dl a s iedziby Zamaw iaj ącego.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron, zktórychkażdy po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano.
10. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnta 6
września 200I r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępniantu na zasadach i w
trybie określonych w ww. ustawie.

ZAMAWIAJĄCY wYKoNA\ilCA

tel.

tel.
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zwanymw dalszej części umowy Wykonawcą

Niniejsza umową zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty
Wykonawcy na podstawie art. ]38o Ustawy PZP * usługi społeczne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 styczeń 2004r, Prawo
zamówień publicznych (tj, Dz, U. z 20]7 r. poz. ] 579)

§1
Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązlje się do świadczenia usługi

cateringowej na rzecz Zamawiającego, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku
(obiadu) z zachowaniem warunków określonych w niniejszej umowie, a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny.

§2
1. Usługa o której mowa w §1 powinny charakteryzowaó się następującymi parametrami:

1) Usługa będzie dotyczyó dzieci w wieku 6-15IŃ1'
2) I1ośó posiłków będzie się zmieniaćw zalężności od frekwencji dzieci;
3) Ogólna zaplanowana maksymalna liczba zęstawów obiadowych nie ptzeboczy
Iiczby 40 000 sztuk;
4) Posiłki Wykonawca dostarczaó będzie własnym transporteffi, w specjalistycznych
termosach gwaranĘących lfirzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości
przewożonych potraw;
5) Jadłospis układany będzie ptzez Wykonawcę na okres 5 dni i dostarczany
Zamawiającemu w każdy piątek poprzedzający nowy tydzieh. Jadłospis musi określać
gramaturę potraw oraz ich skład. Składniki aleryizujące powinny byó oznaczortę np.
wytłttszczonym druki em ;

6) Jadłospis obejmuje:
a) zupę
b) drugie danie

;ł



c) surówkę
d) kompot

]ł5:]*l:1i:.,"":a obejmuje swoim zakresem daniamięsne, półmięsne, jarskie;
8) posiłki będą dostar czane w godzinach ustalon ych z zamawiijącym;

}_I*::"i": ,::P"*:?1^:y, 
jest 

. 
do przygotowania poriit O*' o najwyższymlLqJ vf J L§LJ 1Il

: 
*:**,^2u^:u'ie Produktów najwy zsŻej' iakości i bezpieczęństwe m zgodnie znormami HACCP;

I0) ZamawiaJącl PrzYjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane zbezpośrednim wydaniem posiłków korzystaj ąLy^ r,rśług śaroĘ ;ll)W PrzYPadku Pojawienia się. dzieĆi z"dysfunkcjami pokarmowymi Wykonawcazapewni posiłki zgodne z ich di.etą, np. dietą bezgluteno wą,bezmleazną.2, WYkonawca oŚwiadcza, że posiada ni"Żtęarrą wiełzę i aoswiadczenie oraz dysponujepotencjałem technicznym do należytego w}konania niniejszej u-o*y.3, WYkonawca zobowiązuje się wykonywania obowiązków'wynit<alących z niniejszejumowY z naleŻYtą starannoŚcią obowiązującą podmioty p.oi.Eonulnie zajmujące sięświadczeniem usług objętych umową i w'uigodniony.., terminie.4, WYkonawca oŚwiadcza, że za dzińania-lub zaniechania osób z pomocą którychwYkonuje niniejszą umowę, lub którym wykonanie umowy powierza,odpowiada jak zawłasne działania.
5, WYkonawca zobowi ązuje się do ptzestrzegania wszelkich norm i przepisów powszechnieobowiązującYch. dotYczącYch pizedmiotri umowy, a w szazególności ustawy z dnia25,08,2006 r, o bezPieczeństwie zywności i zywienia(Dz.uZzol7 r. poz. I49) orazrozPorządzęnia Ministra Zdrowia z dnia Źe .os.zorc r. w sprawie grup środkówsPozYwczYch PrzęZnaczonych do sprzedaży dzieciom i młoiziezy w jednostkach

sYstemu oŚwiatY oraz Wmagań, jakie -urŹą spełnić środki ,prĘł"r" stosowane wramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzięzy w tycłr jednostka ch( Dz. IJ z 2016r.poz. lI54)

1.W celu prawidłow ego rea7izowania
zobo,wiązuje się do telefonicznego
posiłków na dany dzień.

§3
zadań określonych w niniejszej umowię Zamawiający
powiadomienia do godz. 9.00 Wykonawcy o ilośói

2, Za wYkonanie i dostarczęnie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaciWykonawcywynagrod zenie w następuj ących wysokościach :l). Koszt jednego obiadu wynosi ....zł brutto łącznie zPodatkiem VAT słownie: ,. ..... złotych brutto (niezmienny do końca trwania umowy).
2) WYnagrodzenia WYkonaw cy za zręalizowaną usługę cateringow ą zostanieustalone jako iloczYn faktycznie zamówionych p"rŹ", Zamawiającego idostarczonYch Przez WYkonawcę zestawów obiado.y"r, oraz stawki wskazanejwpkt lpowyżej.

3. wartośó umowy w całym ,okresie jej obowiązywania nie przewoczykwoty. .. brutto łącznie zplÓatkiem VAT4, StronY umowY.ustalają miesięczny tryb rozliczen, faktura możę byó wystawiana dwaruzY w Połowie i na koniec kazdego miesiąca kalęnd,arzowego i będzie opiewaó nawartośó wszystkich rzeczywiście wydńych obiadOw.5. Faktury wystawian e przezwykonawcę będą zawieraónastępujące dane:NabYwca: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej I, 70-456 Szczecin, NIp8510309410 J-'-J
Płatnik: Ogólnokształcąca Szkoła Muzycznal Stopnia, ul. Bolesława śmiałeg o 42_43,70-351 Szczecin.



6. Zapłata wynagrodzęnia następować będzie przelewem, z rachunkl Zarnawiającego na
rachunek Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze w terminie 7 dni od daty
otrzymania jej pr zez Zamawiąącego.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzięit wydania dyspozycji przez Zamawiającego do
obciążeniajego rachunku na tzecz Wykonawcy.
8. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysfugują odsetki w wysokości

ustawowych, zakażdy rozpoczęty dzięń zwłoki.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w niniejszym paragrafte obejmuje wszelkie
koszty związane z r ealizacją ptzedmiotu umowy.

§4
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za:

1) Jakośó dostarczanych obiadów.
2) Zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego zywienia i
wymogami sanitarno - epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed
Państwowym Inspektorem Sanitarnym
3) Przekazanie Zartawiającemu kopi protokofu kontroli sanitarnej przeprowadzonej
przez uprawniony organ kontrolny.

§5
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyó w dniu podpisania umowy Zamawiającego Policę
OC zawartą na cały okres umowy na kwotę min. 100.000,00 ń z tytttłu odpowiedzialności
cywilnej w rwiązku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie

zamówienia w wysokości 5% wartości brutto zamówięnia za każdę pół godziny
opóźnienia.
W przypadku niedostarczenia zestawu obiadowego przęz Wykonawcę, ZamawiaJący
naliczy karę umowną w wysokości 10,00 zł zakażdy niedostarczorLy zestaw obiadowy.
Wykonawca zapłaci na rzęcz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy (liczonej za cŃy okres jej trwania) w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiekzę stron z powodu nienalezytego wykonywania umowy,przezWykonawcę.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wykonania przęz Wykonawcę
obowiązku wynikającego §5 niniejszej umowy. W takim przypadku kara umowna wynosi
I0 %owartoŚci umowy.
Iężeli wartośó szkody przev,ryższy wartośó kary umownej stronie, która poniosła szkodę
przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające ponad wartość kary umownej, do
wysokości wartości szkody.
Zamawiąący może odstąpió od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w
przypadku określonym w art.145 ustawy Prawo zamówięnpublicznych.
Wykonaw ca wyr ażą zgodę na zapłatę naleznych kar umownych w dr odzę p otr ącenia z
przysługuj ących mu nalęzności.

§7
Umowa zostaje zawaftanaczas określony tj.-od dnia . . do .

Obiady będą dowozone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, do godziny 10.30
Wszelkię zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

1.

2.
n

4



.- 
-

1. Strony wskazują następujące osoby
a. ze strony Wykonawcy :

§8
do kontaktów w ramach realtzacji Umowy:

mail

b. ze strony Zamawtającego:
mail

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej i nie będzie

traktowan a j ak zmiana Umowy.
2. Strony zastrzegająnastępujące adresy dla doręczeń:

a. Wykonawca: ..

b. Zamawiający: ..

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianię
adresu. Powiadamianie jest skuteczne pod warunkiem wysłania go listem poleconym lub
dostarczenia pocztą kurierską lub doręczenia osobistego.
4. Wszelkie pisma, wezwania i oświadczenia kierowane na ostatni znany adres Stron
ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 2-3 będąuważaflę za skutecznie doręczone.
5. Wszelkie zmiany Umowy, a także wszelkie oświadczenia, werwania, zezwolenia,
uzgodnienia i powiadomienia kięrowane do drugiej Strony wymagają formy pisemnej pod

rygorem niewazności.
6. Umowa wchodzi w życie z dnięmpodpisania.
7. Zńączniki do Umowy stanowią jej integraIną część.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

tel.

tel.

9. Ewentualne spory powstałe przy wykonyrvaniu
p owsze chny właś ciw y dla s i e dziby Zamaw iającego.
10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
z których każdy po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano.
11. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6

września200l r. o dostępie do informacji publicznej t podlega udostępnianiu na zasadach i w
Ębie określonych w ww. ustawie.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

umowy rozstrzygaó będzie Sąd

pojednym dla każdej ze Stron,


