Załącznik nr 10 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
W dniu .............................. roku w Poznaniu pomiędzy:
Miastem Poznań Dom Pomocy Społecznej
NIP 209-00-01-440 REGON 631257822
reprezentowanym przez Dyrektora - ..............................
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
NIP ....................................... , REGON ......................... ,
reprezentowanym przez ....................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
„Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej …………………………..”, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym
Wykonawcy w postępowaniu nr CUW-II. 4440.55.2019 .
2. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę zgodnie z systemem HACCP.
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zamawianych posiłków oraz sposobu
realizacji umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do
umowy.
4. Realizacja umowy odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem jadłospisów oraz
tabeli zamienników sezonowych, stanowiących załącznik nr 2 (jadłospisy tygodniowe), nr
3 (jadłospisy świąteczne) i nr 4 do umowy (tabela zamienników sezonowych), z
zastrzeżeniem zapisów ust 5. Ponadto szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera
załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).
5. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba zamówienia diety innego rodzaju niż wskazana w
załączniku nr 2, Wykonawca ma obowiązek opracowywania w terminie do 2 dni
tygodniowego jadłospisu dla tej diety. Jadłospisy dla tej diety na okres kolejnych 14 dni,
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania na posiłki dietetyczne, dla których jadłospisy nie zostały załączone do
SIWZ. Przedmiotowy jadłospis będzie pod względem rodzajów produktów i potraw, a
także wartości kalorycznych (wartość kaloryczna odbiegać może od wartości kalorycznej
jadłospisów wskazanych w załącznikach do umowy +/- 200 kkcal ) zbliżony do
jadłospisów stanowiących załącznik nr 2, jeżeli pozwolą na to założenia diety w wybranej
jednostce chorobowej i będzie zgodny z wytycznymi zastrzeżonymi w załączniku nr 1 do
umowy. Przygotowany w ten sposób jadłospis musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w jadłospisach wyłącznie w
zakresie zastosowania produktów/potraw z tabeli zamienników sezonowych – załącznik nr
4. Uprawnienie niniejsze przysługuje tylko Zamawiającemu. O każdorazowej zmianie
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produktów/potraw, Zamawiający poinformuje Wykonawcę mailem z wyprzedzeniem co
najmniej 7-dniowym.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów zamawianych
posiłków wynikającej z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem nie przekroczenia „w górę”
wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1 umowy.
§2
Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ..............roku do ................... roku.
§3
Polisa ubezpieczeniowa
1. Wykonawca gwarantuje, że przez okres obowiązywania niniejszej umowy będzie
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę co najmniej ……………. złotych.
2. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowić będzie załącznik nr 5 do umowy.
§4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
w wysokości 5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1, w formie: … zgodnie z art. 148
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości ….. zł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w
terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§5
Zasady zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy za pomocą osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę. Wymagana liczba osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu
umowy w oparciu o umowę o pracę wynosi nie mniej niż 4 osoby. Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy zatrudniać i niezwłocznie (do 2
dni) udokumentować ten fakt na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
2. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
oświadczenia potwierdzającego ilość zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób za
pomocą których wykona przedmiot niniejszej umowy. Ponadto w okresie realizacji
umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dołączać do comiesięcznej faktury VAT
oświadczenia o stanie zatrudnienia w/wym. osób oraz na każde pisemne żądanie
Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, przedkładania oświadczenia
potwierdzającego zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganie z wypłatą
wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
3. W przypadku nie złożenia we wskazanym terminie oświadczenia o którym mowa w ust. 2,
albo złożenia nieprawdziwego, Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę umowną w
wysokości 5.000,00 złotych.
4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji niniejszej umowy liczby osób wymaganej
przez Zamawiającego określonej w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej łącznej liczby wskazanej
w ust. 1.
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5. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3 lub 4,
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w
wysokości 10% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1.
6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby wskazane w
wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. W przypadku konieczności zmiany
tych osób, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ich miejsce udział osób o
kwalifikacjach nie niższych niż osoby wskazane w przedmiotowym wykazie.
7. Wykonawca oświadcza, że każda osoba, która będzie wykonywać usługi objęte umową
będzie zapoznana z jej zakresem i wymogami Zamawiającego w niej określonymi oraz
będzie posiadać wiedzę co do zadań przewidzianych umową, wiedzę w zakresie
stosowanych technologii i metod pracy, używanego sprzętu i urządzeń, zarządzania
odpadami oraz kwestii BHP i ochrony środowiska.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 8
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy kwotę ................... złotych brutto
(słownie: ........................................................................................................ ), stosownie do
złożonej przez Wykonawcę oferty.
2. Ceny jednostkowe za poszczególne posiłki wynoszą:
1) śniadanie - .................... złotych brutto;
2) obiad - ....................... złotych brutto;
3) podwieczorek - ......................złotych brutto;
4) kolacja -........................ złotych brutto;
3. Ceny jednostkowe za posiłki zamówione w dni świąteczne wynoszą:
1) Boże Ciało, Święto Niepodległości -………złotych brutto;
2) 1 maja, 15 sierpnia - ........................... złotych brutto;
3) Niedziela Wielkanocna - całodzienne wyżywienie wraz z święconką -...złotych brutto;
4) Poniedziałek Wielkanocny - .............. złotych brutto;
5) Wigilia - całodzienne wyżywienie -…..złotych brutto;
6) Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia - …..złotych brutto;
7) Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - …. złotych brutto;
8) Sylwester - całodzienne wyżywienie - …..złotych brutto;
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe,
w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT wraz z potwierdzeniem wykonania usług w postaci podpisanego przez wyznaczonego
pracownika Zamawiającego protokołu odbioru posiłków za okres rozliczeniowy, w którym
określona będzie ilość posiłków z podziałem na: śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
6. Wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc, stanowić będzie sumę iloczynów wszystkich
dostarczonych w ciągu miesiąca posiłków i ich cen jednostkowych określonych w § 6 ust.
2 - 3 umowy.
7. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem, na konto
o
oznaczeniu
Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego, na który maja być
zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym wskazanym na wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
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towarów i usług. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy w
przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem
rachunku firmowego lub niezgodnością wskazanego z numerem rachunku bankowego
wskazanego w umowie z w/w rejestrem.
§7
Osoby do kontaktów
Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotowej umowy są:
ze strony Zamawiającego:............................................................ tel.
ze strony Wykonawcy:
......................................................... tel
§8
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszej umowy do bezwzględnego
przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku
z realizacją usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach dotyczących żywienia zbiorowego, w przepisach o bezpieczeństwie żywienia
i żywności oraz w przepisach sanitarno-epidemiologicznych i innych stosownych
przepisach szczególnych.
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki sporządzone według jadłospisów
wskazanych przez Zamawiającego, stanowiących załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 oraz
uwzględnieniem zapisów załącznika nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust 5.
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaopatrzenie w surowce i
produkty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, ponosząc odpowiedzialność za
właściwe przygotowanie w procesie finalnym.
5. W przypadku zastosowania innych technologii produkcji posiłków niż wymagane lub
zalecane stosownymi przepisami, Wykonawca musi uzyskać zgodę Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej na ich stosowanie.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby środki transportowe wykorzystywane do
przewozu przedmiotu niniejszej umowy spełniały wymagania określone w odpowiednich
przepisach. Wykaz przedmiotowych pojazdów zawarty w ofercie Wykonawcy, stanowi
załącznik nr 7 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować
Zamawiającego o każdej zmianie środka transportowego, przedkładając jednocześnie
zgodę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na dopuszczenie danego pojazdu do przewozu
żywności.
7. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów
kontroli (np. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, PIP, BHP), w zakresie
wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowanych
posiłków, ich zgodności z ustalonymi normami oraz w zakresie wymagań higienicznosanitarnych.
8. Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków z
podziałem na diety, potwierdzanej każdorazowo imiennie przez uprawnione osoby.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rachunków z ewidencją
posiłków.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia próbki każdej składowej części potrawy,
które pobierane będą po porcjowaniu i przechowywane u Wykonawcy na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie
pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu
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zamkniętego. Wartość próbek żywności Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę
całodziennego wyżywienia.
10. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy określa załącznik
nr 1 (opis przedmiotu zamówienia).
§9
Kontrola realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości i standardu usług żywieniowych
świadczonych przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie:
1) przestrzegania przepisów, norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych przy
przygotowywaniu
posiłków
oraz
sposobu
zabezpieczenia
odpadów
pokonsumpcyjnych,
2) przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i
smakowych posiłków,
3) przestrzegania obowiązków dotyczących zasad sporządzania jadłospisów,
4) przestrzeganie wymagań dotyczących gramatury,
5) przestrzegania wymagań dotyczących zgodności dostarczonych posiłków z
jadłospisem,
6) przestrzegania wymagań dotyczących terminowości dostarczania posiłków,
7) przestrzeganie wymagań dotyczących temperatur podawanych potraw:
- zupy - min. 80OC,
- drugie danie - nie mniej niż 70oC,
- napoje gorące – min. 80OC,
- surówki i sałatki - nie więcej niż 4oC,
5) jakości produktów użytych do przyrządzania posiłków, w szczególności
stanowiących tzw. „wsad do kotła”.
2. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, tj.
najpóźniej następnego dnia, przedłożyć potwierdzenie pochodzenia produktów
dostarczonych w danym dniu (np. w formie faktury zakupu).
3. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przekazywania Zamawiającemu etykiet
produktów gotowych, które stanowią część składową posiłków dostarczanych przez
Wykonawcę tj. pieczywa, ciasta, wędlin, serów, masła, itp. Wykonawca zobowiązany jest
również do systematycznego przekazywania Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem wykazu składników potraw (produkowanych/przygotowywanych przez
Wykonawcę) wraz z oznaczeniem alergenów
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie określonym w ust 1 pkt 1 lub 5 w
miejscu przygotowywania posiłków, tj (adres).
§ 10
Składanie reklamacji
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji w przypadkach nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:
1) w przypadku dostarczenia posiłku z opóźnieniem przekraczającym 30 minut,
2) w przypadku dostarczenia posiłku
a) niezgodnego z jadłospisem,
b) nie odpowiadającego wymaganej temperaturze,
c) o zaniżonej gramaturze (lub zaniżeniu gramatury produktów składowych posiłku,
np. mięsa, ryby, masła, wędliny, itp.),
d) niezgodnie z ustalonymi dietami,
e) niewłaściwej konsystencji,
f) niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części),
g) przygotowanego niezgodnie z obowiązującymi standardami technologii
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2.
3.

4.
5.

przygotowywania posiłków,
h) przeterminowanego,
i) z produktów o nienależytej jakości,
j) zapakowanego niehigienicznie (nieszczelnie),
3) w przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu w ustalonym
terminie, jadłospisu opracowanego dla dodatkowo zamawianej diety, o którym mowa
w § 1 ust. 5,
4) w przypadku nie przedłożenia etykiet produktów gotowych, które stanowią część
składową posiłków dostarczanych przez Wykonawcę tj. pieczywa, ciasta, wędlin,
serów, masła, itp.
5) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem wykazu składników potraw (produkowanych/przygotowywanych
przez Wykonawcę) wraz z oznaczeniem alergenów,
6) w przypadku nie przestrzegania warunków sanitarno-epidemiologicznych w
miejscu przechowywania i wydawania posiłków.
Reklamacja dotycząca jednego składnika posiłku stanowi podstawę do reklamacji całego
posiłku.
W przypadku reklamacji dotyczącej:
1) braku zamówionego posiłku,
2) niezgodnego z jadłospisem,
3) dostarczenia posiłku o zaniżonej gramaturze,
4) dostarczenia posiłku o niewłaściwej temperaturze,
5) dostarczenia posiłku o niewłaściwej konsystencji,
6) dostarczenia posiłku w niewłaściwej technologii wykonania,
7) dostarczenia posiłku wskazującego na nieświeżość,
8) dostarczenia posiłku zapakowanego niehigienicznie,
9) dostarczenia produktów przeterminowanych lub uszkodzonych,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany reklamowanego posiłku w ciągu 60 minut od
czasu otrzymania reklamacji.
Reklamacje będą zgłaszane elektronicznie na adres ...... lub telefonicznie pod numer ..........
Osobami upoważnionymi do składania reklamacji są Dyrektor Zamawiającego oraz osoba
upoważniona do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego
wskazana w § 7 umowy.
§ 11
Konsekwencje nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) w przypadku dostarczenia posiłku z opóźnieniem przekraczającym 30 minut - w
wysokości 10,00 złotych za każde rozpoczęte pół godziny zwłoki od każdego
dostarczonego z opóźnieniem posiłku,
2) w przypadku dostarczenia posiłku
a) niezgodnego z jadłospisem,
b) nie odpowiadającego wymaganej temperaturze,
c) o zaniżonej gramaturze (lub zaniżeniu gramatury produktów składowych posiłku
np. mięsa, ryby, masła, wędliny, itp.),
d) niezgodnie z ustalonymi dietami,
e) niewłaściwej konsystencji,
f) posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części),
g) przygotowanego niezgodnie z obowiązującymi standardami technologii
przygotowywania posiłków,
h) przeterminowanego,
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i) o nienależytej jakości,
j) zapakowanego niehigienicznie
- w wysokości 10,00 złotych od każdego wadliwego posiłku;
3) w przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu w ustalonym terminie
jadłospisu dla dodatkowo zamawianej diety, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy
- w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki,
4) w przypadku nie przestrzegania warunków sanitarno-epidemiologicznych w miejscu
przechowywania i wydawania posiłków
- w wysokości 3000,00 złotych,
5) w przypadku nie przedłożenia potwierdzenia pochodzenia produktów, o którym
mowa w § 9 ust. 2 umowy
- w wysokości 500,00 złotych od każdego produktu za każdy dzień zwłoki,
7) w przypadku nie przedłożenia etykiet produktów gotowych, które stanowią część
składową posiłków dostarczanych przez Wykonawcę tj. pieczywa, ciasta, wędlin,
serów, masła, itp., o których mowa w § 9 ust. 3 umowy
- w wysokości 500,00 złotych od każdego produktu za każdy dzień zwłoki,
8) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem wykazu składników potraw (produkowanych/przygotowywanych przez
Wykonawcę) wraz z oznaczeniem alergenów, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy
- w wysokości 500,00 złotych od każdego produktu za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu posiłku przekraczającego 30 minut, Zamawiający
może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy oraz żądać
zapłaty kary umownej w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek
okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku
nieuzasadnionego rozwiązania, w tym poprzez wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę,
zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%
wartości umowy określonej w § 6 ust. 1.
Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania umowy tylko z ważnej przyczyny, za którą
uznaje się zwłokę w płatności przez Zamawiającego trwającą dłużej niż dwa następujące po
sobie miesiące wykonywania umowy. Opisana w niniejszym ustępie kara umowna należy
się Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
4. Wykonawca uznaje, iż wysokość wszystkich kar umownych opisanych w umowie nie jest
wygórowana.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej szkody.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego mu na podstawie niniejszej Umowy, w tym jeszcze niewymagalnego.
§ 12
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości
10% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 w przypadku zaistnienia chociażby jednej z
następujących okoliczności:
1) trzykrotna reklamacja dostarczanych posiłków;
2) trzykrotna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy;
3) trzykrotny brak udokumentowania pochodzenia produktów zgodnie z § 9 ust. 2
umowy,
4) trzykrotny brak przedłożenia etykiet produktów gotowych, które stanowią część
składową posiłków dostarczanych przez Wykonawcę tj. pieczywa, ciasta, wędlin,
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2.

3.
4.
5.

serów, masła, itp., zgodnie z § 9 ust. 3 umowy,
5) rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, w szczególności bezpodstawne zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy,
6) nie zapewnienie przez Wykonawcę ciągłości żywienia mieszkańców,
7) brak aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,
8) ogłoszenie upadłości, likwidacja albo wykreślenie ze stosownego rejestru
Wykonawcy;
9) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy umniejszonego o
potrącenia wynikające z naliczonych kar umownych.
W przypadku rozwiązania umowy o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy
w przystąpieniu do realizacji niniejszej umowy przekraczającej 3 dni.
Odstąpienie od umowy nie niweczy zapisów umowy dotyczących kar umownych.
§ 13
Warunki zmiany treści zawartej umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści umowy:
1) zmianę cen jednostkowych - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) przedłużenie terminu realizacji umowy - w przypadku nie wykorzystania maksymalnej
wartości umowy,
3) zwiększenie zakresu umowy maksymalnie o 10% wartości brutto umowy wraz lub bez
jednoczesnego przedłużenia terminu obowiązywania umowy - w przypadku uzasadnionej
konieczności zakupu dodatkowego wyżywienia.
§ 14
Podsumowanie realizacji umowy
1. Po zakończeniu umowy, Zamawiający dokona na piśmie i przekaże Wykonawcy w formie
referencji, ocenę świadczonych przez niego usług, biorąc pod uwagę w szczególności ich
jakość i terminowość.
2. Wykonawca, który otrzyma negatywne referencje, zostanie wykluczony z kolejnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i dostarczanie
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej dla których
organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Jadłospisy tygodniowe:
2a) tydzień pierwszy
2b) tydzień drugi
2c) tydzień trzeci.
3) Jadłospisy świąteczne.
4) Tabela zamienników sezonowych
5) Polisa
6) Wykaz osób
7) Wykaz środków transportu
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