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WZÓR
zawarta w dniu ……….2019 r. w Kołobrzegu pomiędzy następującymi Stronami:
Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy
ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541
działającą przy pomocy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu,
przy ul. Łopuskiego 38, reprezentowanego przez
Dyrektora Jacka Banasiaka na podstawie i w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg
(Zarządzenie Nr 40/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25 kwietnia 2017 r.), zwaną dalej
ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowany przez …………………..
zwany dalej
WYKONAWCĄ
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu
posiłków dla ratowników na teren plaży na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Przygotowane posiłki winny być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Dostawa posiłków będzie następowała przez Wykonawcę sukcesywnie w terminie od dnia
……... 2019r. do dnia ………..2019r. na podstawie zamówień wystawionych przez Zamawiającego,
które będą określały ilość posiłków.
2. Odbiór dostarczanych posiłków nastąpi u Zamawiającego przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
3. Każdego dnia Wykonawca do godziny 10.00 będzie potwierdzał ilość posiłków u kierownika
ratowników. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odpowiedniego dokumentu w-z, który
będzie podstawą do zsumowania ilości dostarczonych posiłków. Dokument musi być podpisany
przez Zamawiającego (osoby wyznaczone przez kierownika ratowników), co będzie stanowiło
podstawę do wystawienia faktury VAT.
Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego:
• ……………………………………………….
• ……………………………………………….
Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy
• ……………………………………………….
4. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w godzinach 13:00–14:00.
• Plaża Zachodnia - baza ratownicza na terenie Zespołu Szkół Morskich.
• Plaża Centralna - baza ratownicza - Morskie Oko.
§3
Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia określona w zapytaniu
ofertowym oraz oferta Wykonawcy.
§4

Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę posiłków do Zamawiającego (plaża
zachodnia, plaża centralna) własnym transportem i na własny koszt.
§5
1.Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.
2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i
miejscem jego wykonania.
§6
1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze Opisem
przedmiotu zamówienia oraz wybraną Ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie za jeden posiłek
(dwa dania wraz z opakowaniem i sztućcami) pomnożone przez ilość faktycznie dostarczonych
posiłków.
2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT (brutto) wynosi …………. złotych
(słownie: ……………………. 00/100) za jeden zamówiony przez Zamawiającego i dostarczony
przez Wykonawcę zgodnie z umową posiłek.
3.Z tytułu dostaw określonych w ust. 1 umowy Wykonawca otrzymywał będzie zapłatę na
podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.
Zapłata realizowana będzie przelewem na wskazany w Fakturze VAT rachunek bankowy
Wykonawcy.
Faktura dla MOSiR winna być wystawiona na:
Nabywca :
Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg NIP 6711698541
Odbiorca/Płatnik(adres do korespondencji) :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg
Faktury wystawiane będą za zrealizowane dostawy za jeden okres rozliczeniowy do trzeciego dnia
następnego miesiąca.
Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy. Do wystawionej faktury VAT załączone zostaną
dokumenty w-z wskazane w §2 ust. 3 niniejszej umowy.
§7
1.Posiłki dostarczane przez Wykonawcę będą spełniać wymagania Zamawiającego określone w
Opisie przedmiotu zamówienia, w tym każdy z posiłków:
 składał się będzie z dwóch dań (zupa, drugie danie);
 dostarczony zostanie w opakowaniu wraz ze sztućcami,
 spełniał będzie wysokie walory smakowe w tym będzie składał się ze świeżych produktów
spożywczych,
 charakteryzował się będzie estetycznym wyglądem,
 posiłki wykonywane będą nie wcześniej jak w dzień dostawy,
 dostarczone posiłki do Zamawiającego (teren plaży) będą gorące.
2. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wielkości porcji, ich jakości, warunków
dostawy oraz innych uwarunkowań wynikłych z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo nie przekazania wynagrodzenia za zakwestionowaną partię posiłków. Powyższe
zastrzeżenia należy niezwłocznie przekazać pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy, w celu
jednoznacznego ustosunkowania się do ww. kwestii.
§8
1.Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i 4 lub z
zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 2, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 zł za jedną
zakwestionowaną dostawę.
2.Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być
postanowienia, których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 10
1.Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z 1-miesięcznym wypowiedzeniem albo
za zgodą obu stron w innym terminie w tym w trybie natychmiastowym.
2.Rozwiązanie umowy w trybie wypowiedzenia przez jedną ze stron powinno nastąpić w formie
pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności.
§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd
powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego
§ 13
Niniejszą umowę strony zawierają na okres od …………….. 2019 r. do ……………….. 2019 r.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY

W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

