Nr sprawy: ZP.271.71.2014

Załącznik nr 5

UMOWA nr ZP/………./2014
W dniu ……………………….. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki,
ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk – Marka Buczyńskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha
a
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym nr ZP.271.71.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
została zawarta umowa treści następującej:
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu
„Razem dla Suwałk”
2. Wykonawca zapewnia:
 poczęstunek w formie szwedzkiego stołu dla uczestników szkoleń zgodnie z menu
wskazanym przez Zamawiającego,
 przygotowanie stołów tj. przykrycie obrusem, zapewnienie zastawy stołowej,
 pojemniki na odpady oraz sprzątanie po zakończeniu szkolenia.
3. W zakres usługi cateringowej wchodzi poczęstunek w formie szwedzkiego stołu dla
uczestników szkoleń i spotkań konsultacyjnych realizowanych przez Miasto Suwałki,
zgodnie z następującym menu na osobę – nie mniej niż:
 bułeczki drożdżowej z nadzieniem jabłkowym lub serowym (ok. 150 g) - 1 sztuki,
 kawy rozpuszczalnej – bez ograniczeń,
 herbaty (w saszetkach do parzenia, po 2 rodzaje np. czarna, zielona) – bez ograniczeń
 mleczka do kawy – bez ograniczeń
 cukru białego – bez ograniczeń.
4. Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu
dostawy.
5. Usługa realizowana będzie w Urzędzie Miasta w Suwałkach. W dniach roboczych tj. od
poniedziałku do piątku.

6. Usługa będzie realizowana od maja 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. w dniach roboczych
tj. od poniedziałku do piątku.
7. Dokładny termin i godziny świadczenia usługi podane zostaną przez Zamawiającego
najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.
8. Projekt „Razem dla Suwałk” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału
trzeciego
sektora,
Poddziałanie
5.4.2.
Rozwój dialogu
obywatelskiego,
współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2.
1. Wykonawcy powierza się realizację umowy sukcesywnie, na podstawie zleceń.
Zamawiający zastrzega, że określone w załączniku do umowy ilości posiłków i osób są
ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zastrzega,
że zostanie zrealizowane min. 220 usług (jedna usługa to catering dla jednej osoby).
2. Zakłada się, że jest możliwe złożenie kilku zleceń na usługi odbywające się w tym
samym czasie.
3. Realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie
zleceń Zamawiającego w formie pisemnej (fax, e-mail). W zleceniu będą zawarte
niezbędne informacje potrzebne do jego realizacji.
4. Zamawiający będzie informować Wykonawcę o ostatecznej liczbie uczestników
najpóźniej do 24 godzin przed terminem realizacji.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w
nieprzekraczalnej wysokości:
Wartość brutto oferty: ………………………. zł
Słownie złotych: ………………………………………….
Przy czym
Cena za 1 osobę brutto wynosi …………….. zł
słownie złotych: …………………………..
2. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją usługi, których uregulowania
wymaga ten cel.
3. Płatność będzie dokonana po zakończeniu miesiąca na podstawie liczby osób wskazanych
w zlecenu(iach) w dany miesiącu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół potwierdzający prawidłowość i rzetelność
wykonania usługi w zakresie zgodnym ze zleceniem podpisany przez obie strony Umowy.
§4
W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości
20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) w przypadku nie wykonania zleconej usługi w wysokości 40 % kwoty zamawianej
usługi. Kara zostanie potrącona z następnej faktury.
c) W przypadku nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę z jego winy
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% kwoty
zamawianej usługi.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w
opłaceniu faktury.
3. W przypadku drugiego nie wykonania usługi, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar
umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę.
5. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy
realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
1.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest
…………………………………………………………………………………………….

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktowania się z Zamawiającym
jest ……………………………………………………………………………………….
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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