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AO.272...... 2020
Projekt UMOWY

.. w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Micjskim Ośrodkiem Polityki Społecznej ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 878-16-20-568, REGON: 341237407, reprezentowanym przez
Beatę Meredyk-Chlchowską - Dyrektora
przy kontrasygnacie - Doroty Lauer -Głównej Księgowej,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

zawarta wdniu .

zwanym dalej „Wykonawcą”,
została zawarta umowao następującej treści

si
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pod nazw:

janie mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w 2021r. ” realizowane przez
jski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu znak sprawy: AO.271.3.2020

$2

Przedmiotem umowyjest:
Dożywianie mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia.

2. Liczba osób objętych dożywianiem i ilość wydanych zleceń zależna będzie od ceny

jednostkowej posiłków, od kwoty dotacji oraz środków własnych Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń przeznaczonych w budżecie na 2021r. Rzeczywista ilość posiłkówwynikać będzie

z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającegoi może ulec zmianie w zależności od ilości

osób objętych usługą, przy czym Wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał

rekompensaty finansowej, jeże ilość ta będzie mniejsza, bądź większa niż szacowana

$3
Dożywianie obejmuje:

1. Dożywianie osób dorosłych — posiłki do spożycia we wskazanym lokalu Wykonawcy lub

catering (posiłek, opakowanie jednorazowe i dowóz posiłków do mieszkania/lokalu klienta

lub opiekuna prawnego klienta):
1) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych dla dorosłych, ze wskazaniemna

pierwsze danie (zupa zagęszczana z wkładką + pieczywo), wydawanych od 1 do 7 dni

w tygodniu,
2) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych dla osób, ze wskazaniem na drugie

danie (drugie danie). wydawanych od I do7 dni wtygodniu,
3) ustala się obowiązującą gramaturę posiłkówdla osób,dla posiłków jednodaniowych,

spożywanych w lokalu Wykonawcy lub dostarczanych cateringowo:

a) pierwsze danie - zupa zagęszczana z wkładką — 350ml. w tym wkładka co najmniej

Sg, a jeżeli wkładką jest mięso z kością, to wkładka co najmniej 150g, oraz

pieczywo — 100 gram,



b) drugie danie - ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza, makaron) — 350 gram, mięso —

120gram, surówka- 200 gram.
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1. I część - dożywianie osób — posiłki podawanew lokalu Wykonawcy:
1) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych, ze wskazaniem na pierwsze danie

(zupa z wkładką + pieczywo), od | do7 dni w tygodniu,
2) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych, ze wskazaniem na drugie danie

(drugie danie). od 1 do 7 dni w tygodniu,

2. II część - dożywianie osób cateringowo (z dowozem do miejsca zamieszkania klienta)
1) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych, ze wskazaniem na pierwsze danie

(zupa z wkładką + pieczywo), od 1 do 7 dni w tygodniu, oraz dostarczenie ich do
miejsca zamieszkania klienta,

2) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych, ze wskazaniem na drugie danie
(drugie danie). od1 do 7 dni w tygodniu, oraz dostarczenie ich do miejsca zamieszkania
klienta,

ss
Koszt jednostkowy posiłków wynika ze złożonej oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, znak sprawy: AO.271.3.2020, , na 2021r, i wynosi

1. I część -dożywianie osób — posiłki podawanewlokalu Wykonawcy:
1) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych. ze wskazaniemna pierwsze danie

(zupa z wkładką + pieczywo), od 1 do 7 dni w tygodniu — za 1 porcję, cena netto
„zł, cena brutto = : zł. słownie

. . SSE : Cze złotych...... -/100,
2) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych, ze wskazaniem na drugie danic

(drugie danie), od 1 do 7 dni w tygodniu — za 1 porcję cena netto ... zł, cena
brutto = .......e..Zł. słownie ... łotych . 100,

2. II część - dożywianie osób cateringowo (posiłek + opakowanie + dowóz do miejsca
zamieszkania klienta)

1) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych, ze wskazaniem na pierwsze danie
(zupa z wkładką + pieczywo), wydawanych od | do 7 dni w tygodniu, oraz opakowanie
jednorazowe i dostarczenie ich domiejsca zamieszkania klienta
—

za | porcję cena netto
szł, cena brutto =... zł, słownie

Tee | , .. złotych ...... --../100,
2) przygotowanie ciepłych posiłków jednodaniowych, ze wskazaniem na drugie danie

wydawanych od I do 7 dni wtygodniu, oraz opakowanie jednorazowe i dostarczenie
ich do miejsca zamieszkania klienta - za 1 porcję cena netto

zł, cena brutto = zł, słownie
złotych 100,



$6

aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalno!Zamawiający nie dopuszcza,
samego dania lub zupy.

tego

87
Należy unikać częstego powtarzania tych samych potraw. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego winien dostarczać jadłospis posiłków na adres mailowy Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu: mopsum() golub-dobrzyn.pl

$8
Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków.

sWykonawca posiada środek transportu do przewożenia posiłków zgodne z decyzją Powiatowej
Stacji Sanitarno — Fpidemiologicznej.

$10
Wykonawca zobowiązuje się do przewożenia żywności w pojemnikach do tego
przeznaczonych oraz utrzymanie czystości tych pojemników i miejsca wydawania posiłków

sui
świeże, posiadające aktualne terminy przydatności do spożyOferowane posiłki muszą by

si
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wydawanych posiłków oraz zgłaszania
Wykonawcyuwag w tymzakresie.

$13
1. Wykonawca zobowiązuje się wydawać posiłki w lokalu Wykonawcy o których mowa$ 5

pktI zlokalizowanym pod adresem:

codziennie w godzinach od godz. 12.00 do godz. 12.30.
2. Posiłki dowożone do miejsca zamieszkania klienta o których mowa $ 5 pkt 2 Wykonawca

zobowiązuje się dostarczyć codziennie w godzinach od godz. 12.30 do godz. 14.00.
3. Wykonawca zadba o wydanie posiłków, umożliwi ich konsumpcję w pomieszczeniu oraz

zadbao czystość pomieszczeń, w których wydawanei spożywane będąposiłki,

$14
1. Zamawiającypod koniec każdego miesiąca poprzedzającego wykonanie usługi wyśle na

adres e-mail Wykonawcy,wstępne zamówienie dot. liczby osób otrzymujących pomoc w
postaci ciepłego posiłku zgodnie z zapotrzebowaniem. którego wzór stanowi załącznik nr
1 do niniejszej umowy

2. Dokonanie zmiany zamówienia możliwe będzie poprzez zgłoszenie telefoniczne lube-mail
w dniu bicżącymdo godz. 10.00 do Wykonawcy dot. informacji ofa
otrzymujących posiłek i przesłanie mailowo zmiany zamówienia. Zgłoszone zmiany
zostaną uwzględnione wkosztachobciążających Zamawiającego tj. Wykonawca obciąży
Zamawiającego kosztami faktycznie wydanych posiłków.
Zamawiającynic ponosi konsekwencji za zmniejszającą się liczbę osób dożywianych, która
zależna będzie od społnicnia określonych przepisami prawa kryteriów umożliwiających
udzielenia pomocy w formie dożywiania

w



»

Liczba posiłków może ulegać zmianie wzależności od liczby osób otrzymujących pomoc
wformie posiłku finansowanego przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-
Dobrzyniu.

$I5
Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowyprzebieg
umowy: Magdalena Bąk — tel. 692 647 058 lub 56 683 54 10 do 13 wew. 47 e-mail
mbak(golub-dobrzyn.pl lub mopsum2golub-dobrzyn.pl
Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego 7a prawidłowy przebieg
dostawy: ...... 8

$16
Wtrakcie trwania umowy tj. od dnia 01 stycznia 2021r, dodnia 31 grudnia 2021r., złecane
posiłki będą wydawane i dowożone klientom 7 dni wtygodniu

$17
Przedmiot umowyo którym mowaw $ 2 winien być realizowanyod dnia 01 stycznia 2021r.

do dnia 31 grudnia 2021r

$18
Zapłata ustalona za przedmiot umowy według algorytmu: osobodni x cena jednostkowa
posiłku brutto.
Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca przekaże
Zamawiającemu miesięczny wykazu osób oraz rodzaju i ilości posiłków, z których
korzystały osobyw lokalu Wykonawcy, oraz wykazu osób oraz rodzaju posiłku i liczbydni
dostarczania posiłku do miejsca zamieszkania klienta, którywzór stanowi załącznik nr 2 do

niniejszej umowy. będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie usługi wdanym miesiącu.
Po sprawdzeniu miesięcznego wykazu odpłatności w terminie do 15-tego dnia każdego
miesiąca Zamawiający przekaże w wersji elektronicznej ma podany adres e-mail
sprawdzony wykaz będący podstawą do wystawienia|przez—Wykonawcę
noty/faktury/faktury VAT za wykonaną usługę.
Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi miesięcznie, wterminie do 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu Faktury/rachunku za wykonaną usługę.
Płatności realizowane będą na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,
wystawionego przez Wykonawcę dla

abywea
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac Tysiąclecia 2
87-400 Golub-Dobrzy
NIP 5030054345
Odbiorca faktury:
Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Kilińskiego10,
87-400 Golub-Dobrzyń

s19
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:



1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowywwysokości 150% należnego Wykonawcy
wynagrodzenia brutto od każdego niezrealizowanego zamówienia, za każdydzieńnie
wywiązania się z umow;

2) nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w w

należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za miesiąc poprzedzający rozwiązanie
ysokości 50%

umowy.
3) rozwiązanie umowybez wypowiedzenia w trybie określonym w $ 19 ust. I w wysokości

50% należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za miesiąc poprzedzający
rozwiązanie umowy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne ustawowe odsetki za zwłokę w zapłaceniu
należności za wykonany przedmiot umowy,

»

320
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia postanowień
niniejszej Umowy,a w szczególności wadliwegolub sprzecznego z Umową wykonania
przedmiotu Umowy lub jego części polegającej m.in. na pomniejszaniu gramatury
posiłków, podawanie posiłków nieświeżych lub zepsutych
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowynie
leżyw interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu
z tytułu prac zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy.

»

$21
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na jakość posiłkówi produktów wykorzystanych

do przygotowania przedmiotu umowy określonych w$3.
W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
przygotowania i wydania posiłków, w stosunku co do których uznano reklamację.

»

$2
Wprzypadku wystąpienia w wakcie realizacji przedmiotu umowy potrzeby rozstrzygnięcia
spraw lub problemów — strony będąje podejmowaći rozstrzygać bez zbędnej zwłoki

$23
Strony zobowiązują się do współdziałania i polubownego załatwiania wszystkich spraw

vch z realizacją niniejszej umowy.

$24
1. Wykonawca powierza wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom tylko w

zakresie określonym wofercie.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie wyłącza
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów

—
określonych

postanowieniami umowy.
3. Zmiana Podwykonawcy wzakresie wykonania usług stanowiących przedmiot umowy nic

stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowyo podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.



$25

Zmiany warunków umowy mogą być dokonane jedynie za obustronnym porozumieniem w

formie pisemnego aneksu doniniejszej umowy.

$26

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Wzakresie
nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

827

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związkuz wykonaniem Umowy podlegają
rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

$28

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 7 których jeden
egzemplarz otrzymuje Zamawiającyi jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAW

Zatwierdził pod względemprawnym: Radca Prawny Mariusz Klimek


