Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5
UMOWA NR …………../2016
na świadczenie usług cateringowych
dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu
zawarta w dniu …………….. 2016 roku w Opolu pomiędzy:
Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Opolu, ul. Małopolska 18
45-301 Opole, REGON:000512651, NIP:754-033-63-80 wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000005523 w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy, reprezentowanym przez:
1. Ryszarda Dziubandowskiego- Prezesa Zarządu ,
2. Krystynę Szawłowską- Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
……………………………… z siedzibą w ………………………….,
REGON:………………………., NIP: ………………………………….,
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.
reprezentowanym przez: ……………………………………………….
Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie
nazywani są Stroną, występujący łącznie – Stronami.
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług cateringowych podczas
szkoleń
organizowanych przez Zamawiającego-Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Opolu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”
2. Poprzez świadczenie usługi cateringowej Zamawiający rozumie usługę obejmującą:
Część I :
2.1 Przygotowywanie, dostarczanie ciepłych posiłków(zupa, drugie danie+napój) na miejsce
i w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Część II
2.2 Przygotowywanie, dostarczanie poczęstunku podczas przerw kawowych na miejsce
i w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 3 , które stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę cateringową z najwyższą starannością
właściwą dla tego rodzaju prowadzonej działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty żywnościowe świeże i przyrządzone
w dniu dostawy.
3. Wykonawca przygotuje posiłki o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej
jakości.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za działania lub zaniechania osób
przez siebie zatrudnionych oraz osób trzecich, z których pomocą wykonuje usługę
cateringową, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
§3
1.

Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych usług.

2.

Realizacja Umowy będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego,
w oparciu o odrębne zlecenia, składane każdorazowo przez Zamawiającego faksem
na

nr

……………….

lub

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na adres …………………………….. . Strony mogą zgodnie postanowić o innej formie
przekazania informacji przez Zamawiającego.
3.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie o planowanej usłudze cateringowej
w terminie 2 dni przed planowaną realizacją.
§4

1. Za świadczenie usługi cateringowej Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie obliczone według

stawek które Wykonawca przedstawił w ofercie

z dnia .............2016 r. stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
Całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty określonej w formularzu
ofertowym i wynosi:……………………………………………………………………
Słownie:…………………………………………………………………………………
2. Stawki określone w ofercie są stałe i nie mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania
Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury

VAT/rachunku,

każdorazowo

po

wykonaniu

poszczególnego

zlecenia,

po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego w formie protokołu
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odbioru,

który

stanowi,

że

usługi

zostały

wykonane

zgodnie

z warunkami Umowy. Zapłata nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia
doręczenia

faktury

VAT

Zamawiającemu,

przelewem

na

rachunek

bankowy

nr……………………………………………………………………………………………
a)

b)

c)

d)
e)

4. Strony

Płatność będzie następowała tylko po dostarczeniu Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających realizację zlecenia, w tym podpisów
uczestników/uczestniczek odbierających catering a także rachunku/faktury na
warunkach określonych w umowie.
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowej za realizację
określonej części zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie
wystawionej faktury/rachunku.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez uczestnika/kę szkolenia lub
rezygnacji z udziału w szkoleniu Zleceniodawca powiadomi Wykonawcę
o zaistniałym fakcie najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem kolejnego dnia
szkolenia, skutkiem czego Zleceniobiorca zobowiązuje się do pomniejszenia
zestawów (obiad, serwis kawowy) zgodnie z uaktualnionym harmonogramem
(pomniejszona liczba osób x pozostałe dni szkolenia).
Wykonawca akceptuje zapis w umowie, że otrzyma wynagrodzenie tylko za
liczbę osób, które w rzeczywistości odebrały posiłki.
Termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu . Z tego tytułu
nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
zgodnie stwierdzają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawać będą dzień

złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie,
nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku
z wykonaniem Umowy.
§5
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy oraz w przypadku zerwania umowy przez Instytucję udzielającą
Zamawiającemu dofinansowania Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
2. W takim przypadku Wykonawca będzie mógł żądać zapłaty jedynie Wynagrodzenia
z tytułu wykonanej części Umowy.
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§6
1. Zamawiajacy stosuje przy realizacji niniejszego zamówienia klauzulę społeczną
poprzez realizację zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę będące:
a) bezrobotnymi w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) lub
b) niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub
c) osobami, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, z późn.zm.);
2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest
przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie ww. osoby lub osób, jest on także
zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia ww. osoby lub osób przez cały okres
realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez
Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
w powyższym zakresie. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyny leżącej po
stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobą, pod warunkiem,
że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania (co do kategorii osób, co do
zatrudnienia na okres realizacji zamówienia).
4. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi, jak też obowiązkom
dokumentowania i raportowania faktu zatrudnienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie upoważniony do
zastosowania sankcji z tytułu nienależytego wykonywania umowy, w tym do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Zamawiający nie będzie upoważniony do zastosowania sankcji z tytułu
nienależytego wykonania umowy wobec Wykonawcy, jeśli wykonawca uzasadni
i odpowiednio udokumentuje niemożliwość zatrudnienia takiej osoby.
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§7
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wartości brutto zleconej usługi cateringowej w przypadku nienależytego wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej Umowie.
2. Przez nienależyte wykonanie usługi Strony rozumieją wykonanie przedmiotu Umowy
w sposób niezgodny z interesem Zamawiającego w szczególności, gdy Wykonawca nie
wykona przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z treści złożonej
oferty, nie uwzględniając zawodowego charakteru prowadzonej działalności i należytej
staranności.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1
z wynagrodzenia za zrealizowaną usługę cateringową.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto zleconej usługi w przypadku jej niewykonania.
5. Przez niewykonanie usługi przez Wykonawcę, Strony rozumieją brak realizacji usług
wskazanych

w§

1

ust.

2

w

terminach

wskazanych

przez

Zamawiającego.

W takim przypadku Zamawiający wystawi notę obciążeniową w wysokości 20% wartości
brutto zleconej usługi cateringowej.
6. Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia
nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową,
a

w szczególności w przypadku:

a. niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy
Wykonawca nie zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości
wyżywienia,
b. dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia przez Zamawiającego
wszelkich formalności,
c. trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług cateringowych, skutkującym naliczeniem
kar umownych w maksymalnej wysokości,
d. gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,
e. niestosowania klauzul społecznych (jeśli Wykonawca zobowiązał się do ich
stosowania).
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7. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od niej
odstąpić bez wyznaczania dodatkowych terminów.
8. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
(w szczególności zmiany stawek podatku VAT) oraz w przypadku zmian teleadresowych
Wykonawcy.
9. W przypadku zniszczenia mienia Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca poniesie pełne koszty naprawy na podstawie sporządzonego protokołu
szkody.
10. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania

w wysokości

poniesionej

szkody,

na

zasadach

przewidzianych

w art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego.
§8
Wykonanie usługi jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje-większe
możliwości” realizowanego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego;
OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020;
09 - Wysoka jakość edukacji
DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020
09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego
PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020
09.02.01 - Wsparcie kształcenia zawodowego

§9
1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:
1) dla Zamawiającego: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole,
ul. Małopolska 18,
2) dla Wykonawcy: …………………………………………
2. Strony wskazują następujące numery dla transmisji faksowych:
1) dla Zamawiającego: 774003301, 774003300,
2) dla Wykonawcy: ……………………………………………
3. Strony wskazują następujące adresy poczty elektronicznej:
1) dla Zamawiającego: msp@wzdz.opole.pl; wzdz@wzdz.opole.pl ,
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2) dla Wykonawcy: …………………………………………………….
4. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numerów transmisji faksowych lub adresów
poczty elektronicznej, Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest niezwłocznie
powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej.
§ 10
1. Wszelkie zmiany Umowy, w tym oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy
albo jej wypowiedzenie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania wszelkich
sporów mogących wyniknąć z wykonywania Umowy. O ile polubowne rozwiązanie
sporu nie powiedzie się, Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające
w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
3. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach: jednym

dla

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:
załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe
załącznik nr 2: Formularz oferty

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18; 45-301 Opole
Tel. 77/40 03 314,7740 03 310, fax. 77/ 40 03 301, msp@wzdz.opole.pl;kursy@wzdz.opole.pl www.wzdz.opole.pl

7

