PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr …./….
zawarta

W dniu …………….. r. roku w pomiędzy:
Gminą Sławoborze - reprezentowaną przez - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sławoborzu, ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze, reprezentowany przez Kierownika GOPS Justynę Lasotę-Wasicką, NIP: 672-204-98-98
(nazwa jednostki organizacyjne, adres),

zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
( ewidencja / rejestr )

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
(imię i nazwisko reprezentanta)

po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującymi u Zamawiającego „Zasadami
realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, została zawarta umowa o następującej treści.
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:
dostawie posiłków na terenie Gminy Sławoborze w formie obiadów dwudaniowych (zupa i
drugie danie) + kompot dla świadczeniobiorców wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sławoborzu. Wykonawca zobowiązuję się dostarczać posiłki dobrej jakości,
domowego wykonania.
§2
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia listy świadczeniobiorców oraz do bieżącego jej
uaktualniania.
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§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania posiłków zgodnie z ustawą o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 594), normami żywienia
oraz posiadać opracowany i wdrożony system HACCP.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych.
§4

1. Termin rozpoczęcia dostaw będących przedmiotem umowy: 01.01.2017 r.
2. Termin zakończenia dostaw będących przedmiotem umowy: 31.12.2017 r.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o których mowa w ust 1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości
dostarczonych posiłków i cen jednostkowych.
3. Cena jednostkowa za posiłki, o których mowa w §1 wynosi …… netto / słownie:
…………….. za jeden posiłek, stawka VAT wynosi …..%
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 7 dni licząc od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu. Dokumenty
rozliczeniowe obejmują zestawienie osób, którym wydano posiłki potwierdzone
podpisem przez świadczeniobiorcę - wzór zestawienia zostanie przekazany przez
Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na nocie księgowej lub fakturze VAT.

§6
Szacowana wartość zamówienia będącego przedmiotem umowy wyniesie … zł netto +
VAT.

§7

Strona 2 z 3

PROJEKT UMOWY
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20%
całości wypłaconego mu w miesiącu poprzedzającym rozwiązanie lub odstąpienie
wynagrodzenia. Nie wyłącza to dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.
3. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez złożenie stosownego oświadczenia
przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca :

Zamawiający :
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