OS.072.2....2021.RO
WZÓR
zawarta w dniu …….2021 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 (dalej MOSiR), przy ul. Łopuskiego 38, reprezentowanego przez Dyrektora - Jacka
Banasiaka na podstawie i w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 108/19 z dnia
30 października 2019 roku, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
………………………………………………………………………………………………………………
zwany dalej WYKONAWCĄ
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy, których wartość nie przekracza kwoty
130.000 zł netto, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 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 2 do niniejszej umowy.
§2
1. Dostawa posiłków będzie realizowana przez Wykonawcę sukcesywnie w terminie od dnia
16.06.2021r. do dnia 31.08.2021r. 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.
• Plaża Podczele – stanowisko ratownicze ul. Brzeska.
• Molo Kołobrzeg – kasa biletowa
§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, plaża podczele) własnym transportem i na własny koszt.
§5

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w
szczególności dostarczania posiłków wysokiej jakości, przygotowanych i transportowanych z
uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, w tym sanitarnych.
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 (…..
złotych 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 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania faktury.
4. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień spełnienia
świadczenia uważa się datę obciążenia z tego tytułu rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
6. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych,
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a
także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
8. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 7, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników
VAT).
9. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę
nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający uprawniony jest do
wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust.
7.
10. 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
11. Faktury wystawiane będą za zrealizowane dostawy za jeden okres rozliczeniowy do trzeciego
dnia następnego miesiąca.
12. 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 nieprzekazania 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 wykonane
zostanie 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 Wykonawcy.
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
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w
zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
b. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art.
11 ust. 1-3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.);
d. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
2. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy.
3. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte
jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje
zmiany umowy, w szczególności przez:
a. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
b. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług,
c. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 3-4, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z
Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 6.
6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych
z wystąpieniem tej przeszkody.
.
§ 12
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Niniejszą umowę strony zawierają na okres od 16.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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