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UMOWA
zawarta dnia …………… 2012 r. w Poznaniu pomiędzy
Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56,
60-774 Poznań, ul Śniadeckich 54/58,
reprezentowanym przez:
Andrzejem Kaczmarkiem – dyrektorem Zespołu Szkół Handlowych,
zwanego dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………...

……………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:
……………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 Prawo zamówień publicznych.
§1
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa posiłków realizowane w ramach projektu
„Pierwsze kroki w biznesie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego do Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów
Poznańskiego Czerwca ‘56 mieszczącego się przy ul. Śniadeckich 54/58 w Poznaniu.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę, o której mowa w § 1 umowy w
terminie od 10 kwietnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. roku wg comiesięcznego
harmonogramu.
2. Codzienna dostawa ustalonych harmonogramem posiłków potwierdzana jest przez osoby
upoważnione i wymienione w harmonogramie o którym mowa w pkt 1 przez
Zamawiającego do dokonania przedmiotowych czynności. Potwierdzenia te stanowią
podstawę dla sporządzania protokołów odbioru posiłków oraz protokołu wykonania
zamówienia.
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez dokonanie odbioru dostawy na podstawie
protokołu wykonania zamówienia podpisanego przez obie strony w ostatnim dniu
wydania przedmiotowych posiłków.
§3
1. W przypadku kiedy Wykonawca sam zajmuje się produkcją i dostawą posiłków tj.
kanapek, obiadów i innych artykułów spożywczych Wykonawca przedstawia
Zamawiającemu wymagane prawem dokumenty upoważniające go do prowadzenia
działalności tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji sanitarnej na
okres obowiązywania powyższej umowy.
2. W przypadku kiedy Wykonawca sam zajmuje się produkcją i dostawą posiłków tj.
kanapek, obiadów i innych artykułów spożywczych Wykonawca przygotowuje w całości
Projekt „Pierwsze kroki w biznesie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół Handlowych
im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ‘56
60-774 Poznań ul. Śniadeckich 54/58
tel. +48 61 865 86 83 fax +48 61 865 82 14
www.zsh.edu.pl
e-mail: szkola@zsh.edu.pl

poza obiektem Zespołu Szkół Handlowych zgodnie z zasadą równego traktowania
konkurencji .
3. W przypadku kiedy przedmiotowe posiłki wykonywać będzie podwykonawca,
Wykonawca przedmiotowej umowy przedstawia zawartą umowę z podwykonawcą na
czasookres obowiązywania powyższej umowy oraz poświadczone przez podwykonawcę
dokumenty uprawniające go do świadczenia usług tego zakresu.
§4
1. W przypadku zmiany warunków określonych w § 3 Wykonawca jest zobowiązany w
terminie trzech dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany powiadomić Zamawiającego z
zastrzeżeniem, że wszystkie wymagania o których mowa w § 3 muszą być spełnione w
czasie produkcji i dostarczania posiłków.

§5
1. W przypadku niestosowania zapisów § 3 i § 4 traktuje się przedmiotową umowę za
rozwiązaną z winy Wykonawcy i obciąża się Wykonawcę karą umowną o której mowa w
§7 pkt. 2.
§6
1. Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przysługuje
wynagrodzenie w wysokości: …………………… zł brutto, (słownie: ……………………
………………… złotych 00/100).
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy oraz
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni
od dnia otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez obie strony w ostatnim dniu wydawania posiłków w danym kwartale.
5. Wykonawca wystawi fakturę w cyklu kwartalnym, tj. rozlicza wydane posiłki co trzy
miesiące na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez obie strony.
6. Wykonawca wystawi fakturę na adres Zespół Szkół Handlowych, im. Bohaterów
Poznańskiego
Czerwca
’56,
60-774
Poznań,
ul.
Śniadeckich
54/58,
nie wcześniej niż data podpisania przez obie strony protokołu odbioru.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10% wartości brutto umowy w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
2) 10% wartości brutto zamówienia w razie odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę,
3) 0,2% wartości brutto zamówienia, za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminu określonego w § 2 ust. 1.
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2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wartość kar
umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
§8
Za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny
jest: Alicja Zaborowska
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10
Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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