załącznik nr 1 do SIWZ
___________________________
(pieczątka wykonawcy)

OFERTA
Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
do Klubu Integracji Społecznej w Łapach
W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług cateringu:
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i
warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym:
1.

za cenę w wysokości ......................... zł brutto za 1 obiad, co za przewidywaną
ilość zamawianych obiadów w okresie obowiązywania umowy (9 600 szt.) daje
kwotę
w
wysokości
.................................
zł
brutto,
słownie
………………………………………………………………… ……………………

2.

Aspekty społeczne:

a) podmioty ekonomii społecznej1
 jesteśmy zaliczani do kręgu podmiotów ekonomii społecznej,
 nie jesteśmy zaliczani do kręgu podmiotów ekonomii społecznej,
1

przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż
jeden kwadrat uzna, że Wykonawca nie jest zaliczany do kręgu podmiotów ekonomii
społecznej, a oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
b) zatrudnienie osób2:
 Deklaruję(emy) zatrudnienia przy realizacji zamówienia na minimum ½ etatu (umowa o
pracę) 1 osobę bezrobotną, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub niepełnosprawną lub osobę, o której mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym.
 Nie deklaruję(emy) zatrudnienia przy realizacji zamówienia na minimum ½ etatu (umowa o
pracę) 1 osobę bezrobotną, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub niepełnosprawną lub osobę, o której mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym
2

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej
niż jeden kwadrat na karcie oceny ofert - kryterium „Aspekty społeczne – zatrudnienie
osób Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia osób, a oferta
Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
c) Dysponujemy następującym doświadczeniem zawodowym:
w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonaliśmy/wykonujemy usługę gastronomiczną trwającą minimum przez okres 6
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miesięcy, polegającą na dostarczaniu posiłków dla co najmniej …….. osób dziennie, średnio
5 razy w tygodniu3
3

W kryterium doświadczenie zawodowe Zamawiający będzie przyznawał punkty za każde
dodatkowe 5 osób, którym Wykonawca dostarczał lub dostarcza posiłki ponad 20 osób
warunkujących udział w postepowaniu. Jeżeli wykonawca wykaże że zrealizował dla
kolejnych 20 osób zamawiający otrzyma maksymalna liczbę punktów w tym kryterium

Uwaga: W przypadku, kiedy Wykonawca nie określi dla ilu osób dostarczał/dostarcza
posiłki. Zamawiający przyjmie, że Wykonawca spełnia warunek na minimalnym
poziomie t.j. dla co najmniej 20 osób, a oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0
pkt.
2.
3.
4.

Oświadczam, że moja/nasza oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczam, że akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury.
Zobowiązuje się świadczyć usługę objętą przedmiotem zamówienia w ciągu 3 dni
roboczych od podpisania umowy do 28 lutego 2019 r.;

5.

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.

6.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
wszelkimi warunkami dodatkowymi oraz zdobyłem konieczne informacje do
przygotowania oferty i nie wnoszę/ wnosimy żadnych uwag.

7.

Oświadczam, że akceptuję/akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia
umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.

8.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone
oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami
...............................................................................................................................................

(Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do
oferty załączyć dowody potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa)
9. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest:
Imię i nazwisko..........................................................................................
telefon ...............................................
fax ...............................................................
e - mail: ........................................................
nr konta:…………………………………………………………………………
Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować
na adres : …………………………………………………………………………………..
nr telefonu ……………………….nr faksu ……………………………………………..
Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

Data : ............................................…

.........................................................
(podpis wykonawcy)
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* niepotrzebne przekreślić

Wykonawca składa Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

do zamówienia publicznego pn.:
Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do Klubu
Integracji Społecznej w Łapach
NAZWA WYKONAWCY: …..………………………………….
……………………………………………..……………………...
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES: .…………………………………………………………………………………………….
…….
……………………………………………………………………………………………………………
………
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp .

………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość ………………… , dn. …………………
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..……………….
…...........…………………………………………………………………………………………………
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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* niepotrzebne skreślić

Wykonawca składa Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

do zamówienia publicznego pn.:
Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do
Klubu Integracji Społecznej w Łapach
NAZWA WYKONAWCY:………………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES: .…………………………………………………………………………………………….…...
……………………………………………………………………………………………………………
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale X
SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………….
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdziale XI SIWZ pkt 7, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
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…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
* niepotrzebne skreślić
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UWAGA! Dokument stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ przekazywany jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach).

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA –art. 24 ust.1 pkt 23

do zamówienia publicznego pn.:
Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do Klubu
Integracji Społecznej w Łapach
NAZWAWYKONAWCY:
…..………………………………….………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…………

ADRES:
.…………………………………………………………………………………………….…….……….
……………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp o
którym mowa w rozdziale XI pkt. 4 ppkt. 2 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Miejscowość ………………………… , dn. ………………………
*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do
Klubu Integracji Społecznej w Łapach
Lp.

Pełna nazwa podmiotu
oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer telefonu i faksu

1.

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz:
………………………………………………..…………………………..………………………………
………………………………………………..…………………………..………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbędne zasoby, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej do wykonywania
zamówienia
pn.: Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do

Klubu Integracji Społecznej w Łapach
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że zrealizuję dostawę (wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej
działalności)
…………...........................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędnych zasobów
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................................................, dn. ........................
Miejscowość



Niepotrzebne skreślić

załącznik nr 6 do SIWZ
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
WYKAZ USŁUG - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Termin realizacji
Nazwa i adres
Lp. Zleceniodawcy

Miejsce
wykonania
usługi i
zakres

Początek
Koniec
(wskazać (wskazać
dzień
dzień
miesiąc-ro miesiąc-ro
k)
k)

Liczba
wydanych
posiłków
dla osób

Podstawa
dysponowania
doświadczeniem
***

1

2

3

UWAGA:

1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał albo wykonuje usługę
gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów trwającą minimum przez okres 6
miesięcy, polegającą na dostarczaniu posiłków dla co najmniej 20 osób dziennie,
średnio 5 razy w tygodniu
2. Dla uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: Zamawiający
będzie przyznawał punkty za każde dodatkowe 5 osób, którym Wykonawca dostarczał
lub dostarcza posiłki ponad 20 osób warunkujących udział w postepowaniu. Jeżeli
wykonawca wykaże że zrealizował dla kolejnych 20 osób zamawiający otrzyma
maksymalna liczbę punktów w tym kryterium.
3. Podstawą oceny ofert w zakresie kryterium doświadczenie zawodowe będzie w/w
Wykaz usług wraz z załączonymi do wykazu dowodami należytego ich wykonania.
Usługi wskazane w wykazie, dla których nie przedłożono dowodów ich należytego
wykonania, nie będą podlegały ocenie.
____________ dnia __________r.

___________________________________
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(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
***

należy podać dokładne informacje na temat podstawy dysponowania doświadczeniem w przypadku,
gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi, którymi dysponuje pośrednio (t.j. przez inne podmioty),
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór UMOWA Nr. MOPS.022..2017
zawarta w dniu .................................. 2017 roku w Łapach
pomiędzy Gminą Łapy
z siedzibą w 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, NIP 966-210-68-60
reprezentowaną przez: Małgorzatę Wasilewską – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łapach, 18 – 100 Łapy ul. Główna 50 działającą z upoważnienia
Burmistrza Łap
przy kontrasygnacie Joanny Zdrodowskiej - Głównej Księgowej
zwaną dalej Zamawiającym
a
........................................................................................................................................
z siedzibą
..........................................................................................................................
reprezentowaną/ym przez:
................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr
O.26.5.2017.UA o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę gorących posiłków
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do Klubu Integracji Społecznej w
Łapach” i ofertą oraz do ich wykonywania w zakresie następującego działania. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objętych niniejsza umowa w ciągu 3 dni
roboczych od podpisania umowy do 28 lutego 2019 r.
1.
2.

§3
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wszystkim wymaganiom Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązujących przepisów dotyczących
przygotowywania i dostarczania posiłków.
Wykonawca oświadcza, że wyposaży punkt wydawania posiłków w Łapach przy ul.
Leśnikowskiej 54 na swój koszt na czas trwania umowy w specjalne pojemniki na
odpady po konsumpcyjne oraz zapewni ich odbiór po zakończonym obiedzie na własny
koszt.
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3.

Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
polegające na dowozie posiłków przez kierowcę pojazdu przeznaczonego do dostarczania
posiłków.
4. Zapis zawarty w ust. 3 nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą i którzy samodzielnie będą realizować czynności
objęte przedmiotem zamówienia
5. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
mianowicie: osoby wykonującej czynności w zakresie dostarczania posiłków – kierowca
pojazdu przeznaczonego do dostarczania posiłków.
6. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej:
1) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osoby wykonujących czynności określone w pkt. 4.3, tj. pisemnego
oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenie pracownika zatrudnionego
przez Wykonawcę potwierdzające, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby wykonującej
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności,
w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających
bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
§4
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego cena za
jeden obiad wynosi:.............… netto zł (słownie: ..................................... netto złotych),
VAT ..................% wynosi …………………zł. (słownie: zł.) Cena jednostkowa obiadu
brutto:.................zł. (słownie: ............................zł.)
3. Wykonawca za wykonanie usług wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie w
cyklach miesięcznych na podstawie faktur, wystawionych zgodnie z ilością dostarczonych
posiłków w oparciu o cenę jednostkową jednego posiłku podaną w ofercie i umowie.
Płatność za posiłki dla uczestników KIS jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS. W przypadku braku środków finansowych na rachunku projektu w ciągu 14
dni od momentu ich wpływu.
4. Kwota do zapłaty przez Zamawiającego będzie obliczana z iloczynu dostarczonych
posiłków i ceny jednostkowej brutto podanej w § 4 pkt.1.
5. Wykonawcy w przypadku, gdy łączna ilość zamówionych w okresie świadczenia usług
obiadów będzie mniejsza od planowanej, nie przysługuje żadne roszczenie finansowe w
stosunku do zamawiającego.
6. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT
wskutek zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, to skutki finansowe wynikające z
powyższego zostaną uwzględnione przez Strony, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej
umowy stosownych zmian w tym zakresie.
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§5
1. Płatnikiem faktury jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul.
Główna 50
2. W związku z centralizacją podatku od towarów i usług (dalej zwanym VAT) Wykonawca
będzie wystawiał fakturę dla:
NABYWCA: Gmina Łapy ul. Gen Władysława Sikorskiego 24, 18-100 Łapy NIP 966 210 68
60
ODBIORCA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy,
ul. Główna 50,
3. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na
podstawie faktury z odroczonym terminem płatności o 21 dni, której miesięczna wartość
wynosić będzie iloczyn ceny ofertowej pomnożonej przez faktyczną ilość zamówionych
posiłków.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
5. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury na konto
Wykonawcy:

§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o
zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem.
2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń władz
sanitarnych uniemożliwiających ciągłość dostaw może zlecić wykonanie umowy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa Zamówień Publicznych w następujących
przypadkach:
1. stwierdzenia naruszenia § 1 niniejszej umowy,
2. naruszenia norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3. decyzji Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych organów państwowych
uniemożliwiających dostawy, produkcję dań gorących i przewozu posiłków.
§8
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za opóźnienie o każdą godzinę w dostawie obiadów w wysokości 0,2%
wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 pkt. 3 Umowy,;
2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto liczony, jako suma wcześniejszych faktur
miesięcznych określonego w § 4 ust. 3 Umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
liczony, jako suma wcześniejszych faktur miesięcznych określonego w § 4 ust. 3
Umowy,
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3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 3 pkt. 4 1)
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia
za pracę za każdy dzień opóźnienia, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
4) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 3 pkt 4
1), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo
karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1, Strony zastrzegają sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody na
zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych należnych Zamawiającemu z
Wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
§9
1. Wykonawca będzie realizował/nie będzie realizował przy udziale podwykonawców, pod
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonywanie usługi przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za zgodą
Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczenia (zał. nr 1 do
umowy), iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane roboty
oraz oświadczeń Podwykonawców (zał. nr 2 do umowy), że otrzymali należne im kwoty
wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi wykazane
w protokole odbioru robót. Powyższe oświadczenia Podwykonawców dotyczą
wynagrodzenia wymagalnego w dniu składania oświadczenia przez Podwykonawcę.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia
kwot należnych, a niezapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku
powierzenia im wykonania części prac objętych niniejszą umową. Zapłata całkowitego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez
Wykonawcę stosownych rozliczeń z Podwykonawcami, z uwzględnieniem płatności
dokonanych przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców. W takim przypadku
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie
należności.
5. Realizacja usługi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania i
zaniechania Podwykonawcy jak za własne.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
jego zgody, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
§ 10
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez obie strony za jedno miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
3. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
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4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Poza przypadkami, o których mowa w § 11 stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za wykonaną usługę za dwa
ostatnie okresy rozliczeniowe,
b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
§ 12
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 28 lutego 2019r.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 13
Zmiana wynagrodzenia
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 4 ust. 1 może ulec zmianie,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ustępie poprzedzającym,
skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30
dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie
odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia będzie
przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy,
potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z
dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.
Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji
zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej
zmiany wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym
Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia
środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego
skrócenia okresu świadczenia usług bądź zmniejszenia zakresu rzeczowego.
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§ 14
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 16
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

........................................................
(ZAMAWIAJĄCY)

.........................................................
(WYKONAWCA)

Strona 16 z 19

Załącznik do umowy nr 1
Zamawiający działając na podstawie art. 36b ustawy PZP
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łapach do Klubu Integracji Społecznej w Łapach ”
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA …………..
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa firmy: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
niniejszym oświadczam, że:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr…………………………..
zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień
………………………… złożenia niniejszego oświadczenia , zostały zaspokojone
przez Wykonawcę w pełnej wysokości,
b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę
……………………………………….zł
słownie:
……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i
stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.
c) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub
może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi

……………………………………………………………
Data, pieczęć i podpis
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Załącznik do umowy nr 2
Zamawiający działając na podstawie art. 36b ustawy PZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łapach do Klubu Integracji Społecznej w Łapach ”
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY Z DNIA …………..
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa firmy: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
niniejszym oświadczam, że:
1)

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr…………………………..
zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień
………………………… złożenia niniejszego oświadczenia , zostały zaspokojone
przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

2)

do
dnia
złożenia
niniejszego
oświadczenia
zafakturowano
kwotę
……………………………………….zł
słownie:
……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i
stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

3)

między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę
wynagrodzenia za wykonane usługi

……………………………………………………………
Data, pieczęć i podpis
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