UMOWA NR UM …./U/2020
na usługę dostawy posiłków profilaktycznych
Umowa została zawarta w dniu 31.12.2020 r. w Kobyłce, pomiędzy:
Miastem Kobyłka z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, NIP 125-13-32-390
reprezentowanym przez: Panią Małgorzatę Murawską - Sekretara Miasta Kobyłka,
przy kontrasygnacie Pani Beaty Kotulskiej - Skarbnika Miasta Kobyłka
zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem
Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kobyłka została zawarta umowa, o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostarczania posiłków
profilaktycznych na rzecz Urzędu Miasta Kobyłka od dnia 02.01.2021 r. do dnia
31.03.2021 r oraz od dnia 02.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zgodnie z ofertą z dnia
…..12.2020 r.
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia
31.12.2021 r.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym
za przebieg oraz terminowe wykonanie;
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi określonymi w zapytaniu (regulaminie
postępowania);
3) wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności
gospodarczej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody
będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych
niniejszą umową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczących zmian przedmiotu umowy.
Zmiany te wynikać będą ze zmiany liczby posiłków profilaktycznych
w poszczególnych dniach realizacji zadania lub zmiany dni dostarczania.
Zamawiający każdorazowo będzie informował o liczbie posiłków w danym dniu dla
Urzędu Miasta Kobyłka do godziny 9.00 na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail
lub telefon.

§ 2 Podwykonawstwo
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje zgodnie z ofertą i własnymi siłami.
§ 3 Nadzór
Osobami do kontaktu ze strony:
1) Zamawiającego jest: Monika Świderska tel. 519-110-998
2) Wykonawcy jest: ……………..tel. ……………..,
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielać niezbędnych wyjaśnień w czasie
i w formie wymaganej przez Zamawiającego.
3. W ramach nadzoru nad realizacją umowy Zamawiający może w szczególności:
1) bezpośrednio kontrolować realizację przedmiotu umowy;
1.
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2)

żądać do wglądu dokumentów osób wykonujących przedmiot zamówienia,
potwierdzających kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4 Wynagrodzenie
1. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy
do wysokości ……. zł brutto (słownie: ……………………………) na podstawie faktur
wystawianych z zachowaniem miesięcznego okresu rozliczeniowego.
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie z faktycznej liczby posiłków
profilaktycznych dostarczonych w danym miesiącu na podstawie wykazu posiłków
przedstawionego przez Zamawiającego.
3. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę według danych:
Miasto Kobyłka
05-230 Kobyłka,
ul. Wołomińska 1
NIP 125-13-32-390
4. Wykazane w ofercie stawki nie ulegną zmianie, poza zmianą podatku VAT.
5. Faktury będą płatne w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę dokonania przelewu przez Zamawiającego.
7. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w wypłacie
należnego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego.
§ 5 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie
wiadomość o tym, że Wykonawca:
1) został postawiony w stan likwidacji lub upadłości;
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) przystąpił do rozwiązania działalności gospodarczej;
4) zawiesił działalność gospodarczą;
5) nie dostarczył na czas wymaganego poczęstunku lub był nienależytej jakości;
6) jest stroną w postępowaniu egzekucyjnym i Wykonawca uchyla się od uiszczenia
należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym również
w sytuacji rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, bądź
naruszenia przepisów prawa przez Wykonawcę, które wpływałyby negatywnie
na wykonywanie przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
4. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić
od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni,
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
1.

§ 6 Kary umowne
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:
1) za nieprawidłową realizację usługi cateringowej określonej w zapytaniu
(niezgodność co do ilości, jakości) – załącznik Nr 1 do umowy, w wysokości 100 zł
za każdy dzień;
2) za niezrealizowanie usługi we wskazanym terminie - w wysokości 30 % wartości
całej umowy.
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3)

za odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w §5 ust. 2 w wysokości 3 000 zł.

Strony postanawiają, że należności określone w ust. 1 będą rozliczone na podstawie
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego i mogą być potrącane z faktur.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

Wykonawca:

Zamawiający:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe w celu
realizacji założeń powyższej umowy jest Burmistrz Miasta Kobyłka z siedzibą przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230
Kobyłka. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl
pod linkiem https://www.kobylka.pl/klauzule-informacyjne-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
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