Projekt „ŚWIETLICE.LODZ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

WZÓR
UMOWA Nr ……………..
zawarta w dniu ……….......................... r. w Łodzi pomiędzy:
1.

2.

Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi
przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290, w imieniu którego na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 4419/VII/16 z dnia
9 września 2016 r. działa Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łodzi
zwanym dalej Zamawiającym
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej – osoba fizyczna, spółka cywilna )
(imię i nazwisko) ………………… (adres zamieszkania)………………….. prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą ……………(adres)………………………………………..
nr NIP………………nr REGON……………. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zwanym w treści umowy Wykonawcą
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS )
………. z siedzibą w ………. przy ul. ………….wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. Wydział …………. pod numerem
KRS ……..…………………, NIP ………..………………., reprezentowanym przez ………………….
zwanym dalej Wykonawcą

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości
od 30 000 euro do 750 000 euro i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej,
podpisano umowę następującej treści:

1.

2.
3.
4.

§ 1. Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest sukcesywne i naprzemienne przygotowywanie zestawów składających
się z: kanapki, napoju, owocu i dostarczaniu ich do 14 placówek wsparcia dziennego, w ramach
projektu ,,ŚWIETLICE.LODZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
Umowa obejmuje przygotowanie do …. sztuk zestawów, w tym: w 2017 r. – 12 040 sztuk,
w 2018 r. – 12 600 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego
i wartościowego przedmiotu umowy bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
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§ 2. Okres obowiązywania umowy.
Termin obowiązywania umowy od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 3. Zobowiązania Wykonawcy.
1. Sposób przygotowania posiłków oraz transport będą odpowiadać najwyższym standardom. Będą
przygotowane na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie
i normami HACCP, a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149) oraz w przepisach wykonawczych.
2. Posiłki muszą być sporządzone i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej
dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających
aktualne terminy ważności. Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego i naprzemiennego przygotowania zestawów
o gramaturze i składzie zgodnie z pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z pkt 2-4 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Wykonawca będzie dostarczać posiłki zgodnie z harmonogramem zajęć odbywających się
na terenie świetlic, który dostarczony zostanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy.
6. Zamawiający będzie informował Wykonawcę w przypadku zmiany terminu zajęć bądź
ich odwołania w stosunku do przekazanego harmonogramu, o którym mowa w ust. 5, na podane
w ofercie przez Wykonawcę numery faksu lub adres poczty elektronicznej, z jednodniowym
wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany nr faksu lub adres poczty elektronicznej Wykonawca przekaże
Zamawiającemu na piśmie.
7. Wykonawca będzie zabierał pozostałości posiłków.
8. Wykonawca dostarczy posiłki – zestawy, własnym transportem na własny koszt,
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, będących własnością Wykonawcy, gwarantujących
utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw wraz z rozładunkiem
i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążenia z tego tytułu
Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
9. Każda kanapka musi być oddzielnie zapakowana.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zadeklarowanej w formularzu ofertowym liczby
osób zatrudnionych przez Wykonawcę, zatrudnionych w okresie obowiązywania umowy
w wymiarze co najmniej na ½ etatu na podstawie umowy o pracę wykonujących zamówienie.
11. W celu weryfikacji realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego
raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie
przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień
w powyższym zakresie.
12. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi powyżej
w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się nawiązać stosunek pracy z inną
osobą, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o prace.
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13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym
zamówieniem tj.: potwierdzenie dostarczenia zestawów do danej placówki, zawierające dane
adresowe, ilość dostarczanych zestawów z opisem (rodzaj bułki, napoju i owocu), podpisane
przez pracownika danej placówki wsparcia dziennego. Potwierdzenie winno zostać
przygotowane na dokumencie z logotypami, zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, których wzór Zamawiający przekaże
Wykonawcy najpóźniej na 3 dni od dnia podpisania umowy.

1.
2.

§ 4. Wymagania w ramach przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonania przedmiotu umowy.

§ 5. Odmowa przyjęcia dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:
1) stwierdzenia nieświeżości dostarczanych posiłków,
2) dostarczania posiłków w terminach innych niż uzgodniony z Zamawiającym,
3) dostarczania ilości posiłków niezgodnych z zamówieniem.

1.
2.

§ 7 Osoby upoważnione do kontaktu.
Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu w zakresie
dotyczącymi realizacji umowy jest: ……………………………………… nr tel. ……………………………………
Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu w zakresie
dotyczącym realizacji umowy jest: …………………………………… nr tel. ……………………………

§ 8. Kontrola
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności realizacji zamówienia z niniejszą umową.

1.
2.

3.

4.

§ 9. Należności umowne.
Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn
ilości wydanych zestawów i ceny brutto za jeden zestaw.
Cena jednego zestawu wynosi:
…………………………… zł. netto (słownie:……………………………………………………………………………………)
…………………………….zł. podatek VAT (słownie:…………………………………………………………………………)
……………………………..zł. brutto (słownie:………………………………………………………………………………….)
Wynagrodzenie za realizację umowy nie może przekroczyć kwoty:
…………………………… zł. netto (słownie:……………………………………………………………………………………)
…………………………….zł. podatek VAT (słownie:…………………………………………………………………………)
……………………………..zł. brutto (słownie:………………………………………………………………………………….)
Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokument (np. W-Z) wskazujący
miejsce dostawy oraz potwierdzający odbiór towaru przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
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5.
6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

Ceny netto określone przez Wykonawcę w ofercie będą cenami stałymi i nie będą mogły ulec
zmianie przez cały okres realizacji umowy.
Zapłata należności za przedmiot umowy, następować będzie w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zestawieniem
wydanych zestawów, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
przy ul. Kilińskiego 102/102a. W czasie obowiązywania umowy faktury będą wystawiane do 10
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Faktury VAT należy wystawiać zgodnie z poniższym oznaczeniem odbiorcy:
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
NIP 725 00 28 902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź
Zapłata za dostarczone zestawy nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy.
§ 10. Reklamacja.
W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczanych posiłkach Zamawiający odmówi
ich przyjęcia i faksem lub pocztą e-mail zgłosi reklamację Wykonawcy.
W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy wyroby będące
przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad.
Wykonawca w ciągu 2 godzin wymieni towar na inny, odpowiadający Zamawiającemu.
W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 11 ust. 3, Zamawiający będzie miał
prawo zakupić posiłki i obciążyć tym kosztem Wykonawcy.
§ 11. Kary umowne i odstąpienie od umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającego kar umownych w wysokości i w sytuacjach
określonych poniżej.
Przez nie wykonanie umowy strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących,
że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione, w szczególności wynikających
z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie
uzasadnionych przyczyn.
Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją zaistnienie sytuacji
związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących
wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy w sposób nie pełni odpowiadający
warunkom umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych
usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.
Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
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1)

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

za każdy przypadek nie dostarczenia posiłków w wyznaczonym terminie – w wysokości 2%
wartości brutto każdego zamówienia,
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa
w § 9 ust. 3. umowy.
3) w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy –
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy,
za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku,
gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.
W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy,
Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia
jak i odstąpienia.
Wykonawca wyrażą zgodę na potracenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
Jeżeli całkowite potracenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar
umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek wskazany
w wezwaniu.
Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała
z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy, w trakcie jej obowiązywania, przysługuje Zamawiającemu
także w następujących przypadkach:
1) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonania umowy,
2) w przypadku, gdy Wykonawca będzie się opóźniał z realizacją dostaw w taki sposób,
że trzykrotnie nie dotrzymał ich terminu realizacji,
3) w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar niezgodny z wymogami
Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d. i 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
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3)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej.

§ 12. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał się
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby innych
podmiotów, nie jest zwolniony z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. Zamawiający żąda zgodnie z art. 36b ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zmówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców.
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał część zamówienia z udziałem podwykonawcy,
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
6. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 9 ust. 3 za każdy dzień
opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo.
7. Postanowienie ust. 2 dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej lub równej kwocie
0,5% ceny brutto określonej w § 9 ust. 3 .
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom
w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia wraz z fakturą w wymaganym terminie
oświadczeń podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia, brak przedłożenia dowodów
zapłaty.
10. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
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11. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność
zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy lub,
gdy suma wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń
przekroczy 5% ceny brutto określonej w § 9 ust.3.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 14. Przechowywanie dokumentacji.
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
niniejszego zamówienia do 31 grudnia 2021 roku.
W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności (likwidacja, upadłość), Wykonawca jest
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całości dokumentów związanych z realizacją niniejszego
zamówienia.
§ 15. Zmiany postanowień umowy.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgoda obu stron
na piśmie, w formie aneksu pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w przypadku gdy konieczność takich zmian wyniknie
z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadkach istotnej zmiany prawa – zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących, zmiany osób wskazanych do reprezentowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących
przypadkach:
1) zmiany podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2008 ze zm.),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3, należy skierować
do Zamawiającego pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie i szczegółowy
sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia:
1) nowych stawek podatku od towarów i usług,
2) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zmiany treści umowy nie wymaga:
1) zmiana danych związanych z obsługą organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób reprezentujących strony.
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§ 16. Postanowienia końcowe.
Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania sporów
wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

8

