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Zał. 7 do ogłoszenia
U M O W A NR .............. - WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ................................ w Boćkach pomiędzy
Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 5, 17-111 Boćki,
reprezentowanym przez ...............................................
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego………………………….
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
nazwa i adres firmy
Nr REGON ............................ , NIP ...................................
zarejestrowanym w KRS po nr ............... / ewidencji działalności gospodarczej pod nr ......
reprezentowanym przez:
1 ................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn: usługi
cateringowe dla 20 uczestników x 3 nabory łącznie 60 uczestników projektu ”Regionalne
Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” nr
RPPD.07.01.00-20-0231/18 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPOWP 2014-2020.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi cateringowej z dowozem do miejsca
szkolenia wskazanego przez Zamawiającego uczestnikom projektu przez 5 dni w tygodniu. W
okresie luty 2020 - marzec 2022 , przewidywalna liczba obiadów 14 400 sztuk.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przygotowane dowiezione i wydane posiłki.
2. Za jakość i kompletność posiłków odpowiada Wykonawca. W razie stwierdzenia przez
uczestnika CIS nieprawidłowości, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, który
udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
3. Posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym środkiem transportu w opakowaniu
jednorazowego użytku, gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury wraz ze
sztućcami.
4. Miejscem realizacji zamówienia będzie teren gminy Boćki
5. Harmonogram dostarczania posiłków będzie ustalany z dwudniowym wyprzedzeniem, będzie
zawierał datę, godzinę,
6. Ilość posiłków będzie podawana wykonawcy codziennie przez Zamawiającego do godz. 9.00.
7. Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia będzie prowadzić zestawienie dostarczonych
obiadów.
8. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny przez cały okres obowiązywania umowy z
zastrzeżeniem §9 .
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9. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej w sposób profesjonalny i z
najwyższą starannością.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu usługi cateringowej z
zastrzeżeniem poinformowania Wykonawcy w tym zakresie na co najmniej jeden dzień
roboczy przed dniem świadczenia usługi cateringowej
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób, na rzecz których będzie
świadczona usługa cateringowa w przypadku: rezygnacji beneficjentów ostatecznych ze
szkolenia, lub też z powodu nieobecności uczestnika w danym dniu na zajęciach z
zastrzeżeniem poinformowania Wykonawcy w tym zakresie codziennie do godz. 9.00
§2
Określenie wartości przedmiotu
1. Wartość zamówienia została określona na ................................... złotych brutto (słownie :
……………….brutto)
2. Cena brutto za jeden posiłek wynosi................................................ złotych brutto (słownie :
................. brutto)
§3
Płatności
1. Płatność za właściwie wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od
otrzymania FV/rachunku za faktycznie dostarczone obiady na podstawie protokołu odbioru.
2. Rozliczenia będą dokonywane miesięcznie, po zakończonym miesiącu.
3. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana
nie wcześniej niż przekazanie przez Instytucję Wdrażającą środków finansowych służących
finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego
4. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób „Nabywca Gmina Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, 17-111 Boćki, NIP 5432067060 Odbiorca Centrum Integracji Społecznej w
Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 5, 17-111 Boćki”.
5. W przypadku braku środków o jakich mowa w ust. 2 na rachunku Zamawiającego płatność
z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.
6. Ewentualna zmiana należności jest możliwa w przypadku wystąpienia istotnych zmian
okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.
§4
Termin obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuję od dnia…….. do dnia……..
§5
Klauzule społeczne
Zamawiający ma prawo w każdej chwili zażądać od Wykonawcy oświadczeń, dokumentów,
które jednoznacznie potwierdzą zachowanie przez niego klauzul społecznych zadeklarowanych
w ofercie.
§6
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania umowy w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
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umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy o którym mowa w § 2 ust. 1. za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od realizacji umowy w wysokości 4%
wartości zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
3. Za zwłokę w zapłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe po otrzymaniu od
Wykonawcy noty obciążającej z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5.
4. W przypadku niewykonania umowy w ciągu 7 dni od terminu dostawy ustalonego w umowie
Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy niezależnie
od uprawnienia wynikającego z ust. 1.
§7
Rozstrzygnięcie sporów
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz art. 138o ustawy Pzp.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający w przypadku dwukrotnego stwierdzenia niewłaściwego wykonywania umowy
ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia nie zachowania przez Wykonawcę warunku
klauzuli społecznej przewidzianej w ogłoszeniu lub nie przedłożenia we wskazanym terminie
oświadczeń, dokumentów, o których mowa w § 5 umowy ma prawo do natychmiastowego
odstąpienia od umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy.
§9
Zmiana Umowy
1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o max. 50% przy
zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
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3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do umowy
Oferta Wykonawcy
JADŁOSPIS 7 - DNIOWY
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