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Załącznik nr 2a do SWZiP

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu .................... w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach, 40-038 Katowice ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292
reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji – ..................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
..................................................wpisanym do ............................. w ................................ pod
numerem .................... z kapitałem zakładowym w wysokości o numerze NIP ........................
i REGON ................................
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 138o ustawy Pzp
zawarto umowę następującej treści :
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie usług wyżywienia nieletnich umieszczonych
w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach
z placówką w.................................................., zgodnie z normami wyżywienia oraz w ilości
wskazanej w załączniku nr ……………… do SWZiP – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr ………do niniejszej umowy.
Ilość posiłków będzie ustalana na każdy dzień po zapytaniu telefonicznym Wykonawcy
i przekazaniu zapotrzebowania na posiłki telefonicznie przez funkcjonariusza (dyżurnego)
Policyjnej Izby Dziecka - najpóźniej w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
Posiłki będą przygotowywane w zakładzie, który opracował, wykonuje i stale utrzymuje procedury
oparte na zasadach HACCP.
2.

Wykonawca zobowiązany jest do żywienia nieletnich w godzinach wskazanych w załączniku
nr …………. do SWZiP, stanowiącym załącznik nr ……….do niniejszej umowy.
3.

Wykonawca sporządza wykaz produktów spożywczych w układzie ilościowo - rodzajowym,
wykorzystanych do przygotowania posiłków w danym dniu.
4.

5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i dostarczania tygodniowego jadłospisu
z wyprzedzeniem, tj. w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień wraz z podaną wartością energetyczną posiłków. Wysokość norm żywnościowych wskazanych w regulaminie pobytu w izbie stanowiącym załącznik nr 12 do Rozporządzenia MSW z 04.06.2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w
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tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb, będzie uwzględniona w sposób widoczny w dołączanym jadłospisie (dotyczy to zwiększenia o 70 % w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy oraz
w Dniu Dziecka).
6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o alergenach znajdujących się
w żywności niepakowanej, zgodnie z zapisem art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1169/2011 ( roz.Urz. UE L304 str.18) § 19 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych )
Dz.U. 2015 poz.29).
7. Posiłki muszą pochodzić z produkcji bieżącej. Produkty, półprodukty mają być świeże,
z aktualną datą ważności.
8.

Posiłki mają być gorące, kaloryczne urozmaicone, estetyczne.

9. W przypadku wyrobów garmażeryjnych Zamawiający zastrzega sobie wgląd do następujących
danych :
a) nazwa produktu,
b) nazwa wytwórcy, adres
c) termin przydatności do spożycia
d) warunki przechowywania
10. Wszystkie posiłki będę podzielone na porcje, zapakowane w jednorazowych opakowaniach
na których będą podane: termin przydatności do spożycia i kaloryczność posiłku.
11. Posiłki przygotowane z produktów i półproduktów przygotowane w dniu dostawy mają być dostarczone w pojemnikach, transporterach lub kontenerach atestowanych dla wyrobów spożywczych.
12. Pojemniki, transportery lub kontenery używane do przewozu posiłków muszą być utrzymane w
czystości i w dobrym stanie technicznym, być łatwe do dezynfekcji oraz muszą być przystosowane
do utrzymania właściwej temperatury żywności i umożliwiać kontrolowanie tych temperatur.
Zamawiający wymaga, aby pojemniki w których będą przewożone posiłki spełniały wymagania zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2010 Nr 136 poz 914 ze zm.),
Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 193/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy
80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U.UE nr 338 z 2004 r. poz.4 ze zm.) oraz Rozporządzeniem (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r., w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE z dnia 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.)
13. Produkty opakowane, zamknięte, napoje konfekcjonowane, środki spożywcze mają posiadać
aktualną datę ważności i mają być dostarczone w pojemnikach przeznaczonych do kontaktu ze
środkami spożywczymi.
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14. Dostawa przy użyciu pojazdów, wskazanych w załączniku nr …..... do Umowy przystosowanych do przewożenia żywności. W przypadku braku możliwości realizacji umowy przy użyciu pojazdów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, poda dane pojazdów zamiennych oraz przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający, iż pojazdy te dopuszczone są przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewożenia żywności. Zmiana, o której mowa powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu.
15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz opakowań po
posiłkach.
16. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do przechowywania próbek pokarmowych z wyprodukowanych potraw, zgodnie zobowiązującymi przepisami.
17. W razie wystąpienia zatrucia pokarmowego Wykonawca natychmiast zawiadamia Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa śląskiego. Próbki żywności mogą
być podejmowane wyłącznie przez pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA lub
cywilnej właściwej na danym obszarze.
18. Nadzór i kontrolę nad prawidłowością żywienia i jakością dostarczanych posiłków sprawuje
Państwowy Inspektor Sanitarny MSWIA na obszarze województwa śląskiego, ul. Koszarowa
17, 40-068 Katowice.

§2
1.

Wykonawca:
a) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i
izbach oraz sposobu postępowania z zapisami z obrazu tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U.
z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638) zobowiązuje się do zachowania norm wyżywienia
dziennego w gramach na osobę według wykazu norm wyżywienia stanowiącego załącznik
nr …… do SWZiP stanowiącym załącznik nr ……. do niniejszej umowy,
b) w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia
4 października 2011 r. – przyjmuje na dzień podpisania umowy wartość pieniężną
za osobodzień w kwotach wskazanych w załączniku nr ……… do SWZiP, który stanowi
załącznik nr ……. do umowy, do której będzie doliczał:
marżę w wysokości .....................................% oraz ..................% VAT
Wskazana marża, musi zawierać całkowity koszt związany z zakupem produktów
wykorzystywanych do przygotowywania posiłków, cenę przygotowania i dowiezienia
posiłków do miejsca przeznaczenia.
Wartość pieniężna normy może ulec zmianie z chwilą wydania nowych Decyzji w tej
kwestii.
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c) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek
gorący, w godzinach określonych w załączniku nr ..... do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości posiłków podanych w § 1 ust. 2
z przyczyn, których nie mógł wcześniej przewidzieć.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości

nakładem własnym / zamierza powierzyć podwykonawcy ( nazwa oraz adres tel.) realizację
umowy w zakresie .............................
2.

W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawcy jak za działanie własne.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres

umowy wskazany w ust. 1.
4. Dopuszcza się zmianę zakresu realizowanego z udziałem podwykonawców wskazanego w ust. 1.
Zmiana wymaga zgody Zamawiającego oraz wprowadzenia w formie aneksu do umowy.

§4
1. Wartość zamówienia dla zadania ……. określa się na kwotę brutto
w wysokości..................................................zł.
słownie: ...................................................................... .../100 w tym podatek VAT ........%,
Całkowita
wartość
umowy
wynosi
…………..................…..
zł.
słownie: ...................................................................... .../100 w tym podatek VAT ........% .

brutto,

2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1
§5
1. Umowa obowiązywać będzie: od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonaną usługę przelewem w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z konta Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT za posiłki wydane w danym miesiącu są „Talony Żywnościowe”, wystawiane za odebrane (przywiezione) posiłki, które następnie będą podstawą ich rozliczenia. Kierownik Policyjnej Izby Dziecka lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz Wydziału
Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach sporządza comiesięczne zestawienie wydanych posiłków.
3. Rozliczenie wyżywienia odbywać się będzie w systemie miesięcznym tzn. do dnia 10 następnego miesiąca.
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4. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto gdy Wykonawca wypowie umowę
z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.
2. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci ją innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę oraz Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
300% wartości posiłku określonej w załączniku nr 1 do SWZiP, stanowiącym załącznik nr .… do
umowy, za każdy niedostarczony posiłek.
3. W przypadku stwierdzenia przez funkcjonariusza PID nienależyte wykonanie usługi, fakt ten zostanie odnotowany przez Zamawiającego.
4. Zamawiający rozumie przez nienależyte wykonie usługi :
a) dostarczenie posiłków niezgodnych z par. 1 ust. 9 i 10 oraz par. 2 ust. 1 pkt. a niniejszej umowy,
b) dostarczenie posiłków nieterminowo,
c) niezgodnie z jadłospisem, o którym mowa w par. 1 pkt. 5,
d) dostarczenie zimnych posiłków,
e) transportu posiłków samochodami nie przystosowanymi do przewożenia posiłków.
5. W przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie wykona nienależycie usługę Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenie kary
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu
i jego wysokości.
7. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kar umownych.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosun-

ku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
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3. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy,

lokalizacji, ustalonego wynagrodzenia, w sytuacji gdy:
a) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej,
c) nastąpiła potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynikająca ze zmian natury technicznej,
d) nastąpiły przerwy w realizacji powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki podatku
od towarów i usług, zmiana; 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; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Policji
(zarządzenia, decyzje i wytyczne KGP/ MSW);
4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie.
5. Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 3 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowied-

nich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 10
Przeniesienie wierzytelności bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.
§ 11
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

