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Załącznik nr 2
UMOWA NR 25/SOLSKA/2017
zawarta w dniu ……………….2017 r. w Lublinie
pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul.
Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301
reprezentowanym przez:
 Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, na podstawie
pełnomocnictwa z dnia…….,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………….,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr SOLSKA/25/2017, prowadzonego w oparciu
o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania pt.
„Usługa cateringowa, w zakres której wejdzie zapewnienie wyżywienia dla
wolontariuszy uczestniczących w monitoringu terenu w celu wyszukania
i utylizacji zatrutej padliny”, wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony
rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-000179/16, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została zawarta umowa
następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi cateringowej dla
łącznie (maksymalnie) 6 osób - wolontariuszy i opiekuna podczas wykonywania 10
monitoringów terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny. W skład wyżywienia
powinno wejść (10 śniadań i 10 obiadów, dla maksymalnie 6 osób):
 śniadanie (przygotowane wcześniej zestawy do zabrania w teren: kanapki - 4 szt.,
soki/lub woda w małych butelkach – 500 ml. Każdy zestaw zapakowany w osobną
papierową torbę) i
 obiad (pierwsze danie – zupa i drugie danie, napój (kompot lub sok oraz kawa z
ekspresu lub/i herbata z cytryną).
Gramatura posiłków została opisana w załączniku nr 1.
Wykonawca zobowiązał się, w ramach kryterium oceny ofert (D) „dodatkowe składniki
wyżywienia
w
oferowanej
cenie”
serwować
dodatkowy
posiłek,
tj……………………………….(wskazać, np. deser, przekąska, przystawka; wskazać, co się
składa na proponowany posiłek, jego gramaturę i kiedy będzie serwowany, np. wraz ze
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śniadaniem czy podczas obiadu)……………………………………1
3. Posiłki muszą być świeże i przygotowane w dniu dostawy. Posiłki (śniadania i obiady) mają
być urozmaicone, mogą się powtarzać co pięć dni świadczenia usługi.
4. Śniadanie (zestawy przygotowane dla każdej osoby) będą gotowe na godzinę 8:00 do
odebrania w lokalu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4.
5. Obiad powinien być podany w dostosowanym do tego lokalu Wykonawcy w godzinach
15:00 – 16:00. Pół godziny przed dojazdem na obiad Zamawiający poinformuje
telefonicznie o przyjeździe grupy do lokalu. Lokal, w którym będzie serwowany obiad musi
się znajdować w odległości nie większej niż 35 km od Urzędu Gminy w Łukowej,
tj…………………………………..(dokładny adres i nazwa).
6. W przypadku konieczności zapewnienia wyżywienia w wersji wegetariańskiej/wegańskiej,
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania 24 godziny wcześniej o ilości zestawów
wegetariańskich/wegańskich na kolejny dzień.
7. Zamawiający zastrzega, że w czasie realizacji zadania liczba wolontariuszy może ulec
zmniejszeniu, w takim przypadku Zamawiający powiadomi z 24 godzinnym wyprzedzeniem
o liczbie uczestników podczas danego monitoringu. Zmniejszenie liczby uczestników w
poszczególnych dniach nie będzie stanowiło zmiany umowy, nie wymaga sporządzania
aneksu do umowy.
8. Wynagrodzenie za realizację usługi cateringowej będzie obliczane na podstawie ceny
jednostkowej i liczby uczestników biorących udział w poszczególnych dniach monitoringu.
9. Wykonawca zobowiązany jest:
1) świadczyć usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych;
2) przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.);
3) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż.;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stosowanych produktów
spożywczych, sprawdzenia miejsca przygotowywania posiłków oraz weryfikacji
gramatury przygotowanych posiłków.
10. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, świadczenia usług
zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Usługa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 15 marca 2018 roku.
2. Usługa będzie świadczona głównie w weekendy, jednak każda data świadczenia usługi
będzie ustalana telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem przez osobę koordynującą
zadanie.
§3
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w
maksymalnej wysokości …………………..zł brutto (słownie:…………………), na tę cenę
składają się następujące ceny jednostkowe:
Lp.
Cena jednostkowa śniadania
Maksymalna liczba
Wartość śniadań
(zł brutto)
serwowanych
śniadań
1.

60
Cena jednostkowa obiadu (zł brutto)

1

Maksymalna liczba
serwowanych

Wartość obiadów

Wypełnić odpowiednio, zgodnie z treścią najkorzystniejszej oferty, lub wykreślić, jeśli nie dotyczy.

obiadów
2.

3

60

2. Rozliczenie z tytułu realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych
oraz rzeczywistej ilości wykonanych usług. Rozliczenie nastąpi na podstawie dwóch faktur,
każda będzie wystawiona po 5 monitoringach terenu, podczas których wydawane są posiłki.
3. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru, wystawione po 5 monitoringach
terenu. Protokoły będą uwzględniały zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia, o
których mowa w ust. 4.
4. W przypadku gdy posiłki nie będą odpowiadały wymaganiom opisanym w § 1, Zamawiający
będzie zgłaszał zastrzeżenia osobiście przedstawicielowi Wykonawcy, oraz w terminie do 3
dni roboczych drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy wskazany w § 7,
Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zgłoszonych uwag. W przypadku wydania
zbyt małej liczby posiłków, niezgodnej ze zgłoszeniem Zamawiającego, Wykonawca
niezwłocznie uzupełni brakujące posiłki.
5. W przypadku zgłoszenia trzech zastrzeżeń do wydawanych posiłków (tj po trzech dniach
wydawania posiłków podczas monitoringów) Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę
umowną, o której mowa w § 4.
6. Zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni od
daty wystawienia faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy
nr………………………………….
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
umowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§4
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy, o której mowa
w § 3 ust. 1.
2) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego trzech zastrzeżeń do posiłków, o
których mowa w § 3 ust. 5, kara umowna w wysokości 300 zł.
3) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie zastosował się do uwag zgłaszanych
przez Zamawiającego, kara umowna w wysokości 500 zł,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem
wystąpienia sytuacji 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 przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może również
wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy w określonym terminie. W
przypadku kiedy Wykonawca, w określonym terminie nie zmieni sposobu realizacji
umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić.
W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie określonej w ust. 3, Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % maksymalnej wartości umowy, o
której mowa § 3 ust. 1 umowy.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej na zasadach ogólnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej
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faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku niewystawienia
faktury/rachunku, co uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej, Zamawiający nałoży
karę wystawiając notę obciążeniową.
§5
ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian treści umowy oraz
dopuszcza następujące zmiany:
1) Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z
mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena
netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia
w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega, że w czasie realizacji zadania liczba wolontariuszy może ulec
zmniejszeniu, w takim przypadku Zamawiający powiadomi z 24 godzinnym
wyprzedzeniem o liczbie uczestników podczas danego monitoringu. Zmniejszenie liczby
uczestników w poszczególnych dniach nie będzie stanowiło zmiany umowy, nie wymaga
sporządzania aneksu do umowy.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przedstawicielem
Zamawiającego,
odpowiedzialnym
za
realizację
umowy
jest………………….tel…………….., email……………….
2. Przedstawicielem
Wykonawcy,
odpowiedzialnym
za
realizację
umowy
jest………………….tel…………….., email……………….
3. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
4. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – gramatura posiłków
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Zamawiający:

Wykonawca:

