Załącznik nr 8
UMOWA NR ............/2012 (projekt)
w dniu .........................r. w Rzekuniu pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń, NIP: 758-18-57-041,
REGON: 550709340 reprezentowanym przez:
1. Panią Danutę Orzołek – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
2. przy udziale Pani Wiesławy Dzierżanowskiej – Głównego księgowego Ośrodka Pomocy
Społecznej
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez :
1. .......................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
na podstawie oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, zawartej po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.) w procedurze właściwej dla zamówienia
o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę „Dowóz
posiłków do szkół z terenu gminy Rzekuń w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania””.
W ramach usługi Wykonawca zapewnia:
◦ transport posiłków z kuchni Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu,
ul. Nowa 7, 07-411 Rzekuń do:
1. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, ul. Szkolna 1,
2. Szkoły Podstawowej w Borawem, Borawe 107,
3. Szkoły Podstawowej w Dzbeninie, Dzbenin 6a,
4. Szkoły Podstawowej w Laskowcu, Laskowiec, ul. Długa 90,
5. Zespołu Szkół w Ołdakach, Ołdaki 8a,
6. Szkoły Podstawowej w Drwęczy, Drwęcz 44
przez wszystkie dni roku wg harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy, pojazdem
o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3,5 tony, posiadającym konstrukcję odpowiednią
do rodzaju przewożonych artykułów szczegółowo opisane w SIWZ- rozdział III.
a) regularny i terminowy transport posiłków według przyjętego harmonogramu,
b) zapewnienie obsługi personalnej do transportu,
c) wnoszenie termosów do szkół zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 7
do umowy,
d) obsługę środka transportowego przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia
do świadczenia usług objętych niniejszą umową,
e) transport odpadów pokonsumpcyjnych ze szkół do kuchni Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.
§ 2.
Umowę zawiera się na czas określony począwszy od dnia 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
§ 3.
Usługi określone umową będą świadczone przez Wykonawcę począwszy od ......................................r.
§ 4.
W przypadku wystąpienia niesprawności technicznej pojazdu Wykonawca zapewni awaryjny pojazd
spełniający wymogi pojazdu do przewozu żywności.
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§ 5.
Przedstawicielem Zamawiającego jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Danuta Orzołek
§ 6.
Przedstawicielem Wykonawcy jest .......................................................................................................
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)
oraz z należytą starannością.
2. Powyższe zastrzeżenie odnosi się w szczególności do rodzaju pojazdów używanych
przez Wykonawcę do realizacji umowy.
§ 8.
1. Za
wykonanie
przedmiotu
umowy
Zamawiający
zapłaci
wynagrodzenie
w kwocie ..................................... zł słownie (................................................................................
złotych brutto) miesięcznie.
2. Wysokość wynagrodzenia jest stała przez cały okres objęty umową.
§ 9.
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami
miesięcznymi.
2. Termin płatności ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin zapłaty ustala się
dzień obciążenia rachunku dłużnika.
3. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności do 90 dni kalendarzowych nie daje
Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy.
4. Należność będzie przekazywana na konto Wykonawcy w ................... nr rachunku: ...................
§ 10.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.
§ 11.
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:
• w trybie określonym w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. ,
• w przypadku, gdy Wykonawca odmówi wykonania usługi z jakiejkolwiek przyczyny,
po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia
wykonania obowiązków umownych.
2. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem
o zapłatę za usługi już wykonane.
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić jednostronnie do końca
obowiązywania niniejszej umowy w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności
przekraczającego 90 dni kalendarzowych po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
§ 12.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
• za rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości
jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z treścią paragrafu 8 ust.1
niniejszej umowy.
2. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
od Zamawiającego.
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3. Niezależnie od zapisów powyższych Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości szkody, przez co rozumieć należy również
szkody pośrednie, powstałe w mieniu Zamawiającego i/lub osób trzecich na skutek
niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę.
§ 13.
1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność materialną za termosy w czasie ich transportu,
natomiast w czasie eksploatowania ich przez szkoły odpowiedzialność przejmują poszczególne
placówki oświatowe.
2. Wykonawca nie wnosi uwag do stanu technicznego termosów i potwierdza, że termosy
otrzymał w stanie nieuszkodzonym, na okoliczność czego został spisany protokół przeglądu
podpisany przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzekuniu i przez Wykonawcę.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) codzienne prawidłowe przyjmowanie i przekazywanie termosów do transportu posiłków,
a) niezwłoczne informowanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzekuniu na piśmie
o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach powierzonych termosów,
b) wykazywanie wymaganej staranności przy wykonywanym transporcie powierzonych
termosów,
c) rozliczenie się z przekazanych termosów i wyrównanie wszelkich szkód w powierzonym
mieniu zaistniałych z winy Wykonawcy nastąpi po przekazaniu powierzonych termosów
protokołem zdawczo–odbiorczym w dniu zakończenia umowy.
§ 14.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z zobowiązań niniejszej
umowy w jakiejkolwiek formie na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego, a także na udzielanie
przez Wykonawcę osobom trzecim pełnomocnictw dotyczących odzyskiwania należności wynikających
z niniejszej umowy.
§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 16.
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach
wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji wówczas
sporne sprawy kierowane będą do Sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 17.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

….................................................................
Zamawiający

….................................................................
Wykonawca

Strona 3 z 3

