Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców
UMOWA Nr ……………/2021
WYKONANIE USŁUG CATERINGOWYCH w ramach projektu „Doświadczenia otoczenia społeczno gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”
zawarta w dniu …………..…...2021 r. w Szczecinie pomiędzy:
Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin,
NIP 8522514297, REGON 320394907, KRS 0000285981,
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, którą reprezentują:
1. Zbigniew Maciaszek – Prezes,
2. Marian Bieczyński – Wiceprezes,
a
……………………………………………….……..…..…………………………………………………………………………
ul. ….…………………………………………….…………………………………………….......……………………….…….
NIP: ……………………………………………..……..….., REGON: ………..…….………………..………………………...
Reprezentowaną/nym przy niniejszej czynności przez: …………………...…………………………………………………….
zwaną/zwanego dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 6.5.2 „Zasada
konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia
powyżej kwoty 50 tys. PLN., w ramach projektu pn.: „Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020”.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przygotowania i dostarczenia poczęstunku podczas
kursów/szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli ZSS oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich
u pracodawców:
- Poczęstunki, w tym: kawa, herbata, ciasteczka itp.:
3 grupy x 10 os. x 45 dni
=1.350 szt.
2 grupy x 10 os. x 10 dni
= 200 szt.
2 grupy x 10 os. (38 dni+29dni) = 670 szt.
Łącznie 2 220 szt. poczęstunków.
-Posiłki regeneracyjne podczas staży uczniowskich u pracodawców:
5 grup (41 osób x 19 dni)
= 779 szt.
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia poczęstunków podczas kursów dla uczniów i nauczycieli
oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży:
- kawa, herbata, ciasteczka itp. (2220 szt.);
- posiłek regeneracyjny na stażu dla uczniów (779 szt.)
w okresie od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 roku po każdorazowym ustaleniu i wskazaniu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w terminie ustalonym przez Zamawiającego zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym
transportem, na swój koszt i ryzyko w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (teren woj. zachodniopomorskiego).
4. Wszystkie zobowiązania zawarte w ofercie Wykonawcy muszą być bezwzględnie przestrzegane i realizowane.
5. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 2 zawierający ofertę Wykonawcy.
§2
Czas trwania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia 31 sierpnia 2022r. roku zgodnie z harmonogramem
ustalanym i potwierdzanym przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przed rozpoczęciem
kursu/szkolenia/stażu lub innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminem.
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2. Stronie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy druga strona
dopuściła się rażącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy.
3. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego skazania Wykonawcy za
popełnienie przestępstwa karnego lub karno-skarbowego.
§3
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania właściwej jakości poczęstunków oraz posiłków regeneracyjnych,
zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, standardami.
2. Terminowego, zgodnego z ustaleniami z Zamawiającym
i odbywającego się we właściwych warunkach
dostarczania/dowozu poczęstunków i posiłków
3. Dostarczenia przedmiotu zamówienia w sposób bezpieczny z zachowaniem najwyższych standardów jakości
przechowywania produktów i z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych, obowiązujących w tym zakresie przepisów,
a także obostrzeń związanych z panującym w okresie pandemii COVID-19 stanem wyjątkowym.
4. Po zakończonym kursie/szkoleniu Wykonawca każdorazowo zorganizuje usunięcie powstałych w toku konsumpcji
odpadków oraz zrealizuje czynności z zakresu utrzymania czystości miejsca przeznaczonego do realizacji poczęstunku.
5. Posiłki regeneracyjne należne uczniom podczas staży zawodowych winny być dostarczane z zachowaniem standardów
dotyczących jakości i odpowiedniej temperatury posiłków.
6. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem, bądź opóźnionym wykonaniem usług winny
być niezwłocznie zgłaszane Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji finansowej i merytorycznej (dotyczącej przedmiotu
umowy) w siedzibie swojej firmy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informowania
o miejscu ich archiwizacji.
8. Wszystkie usługi będące przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć w sposób bezpieczny z zachowaniem
najwyższych standardów jakości przechowywania produktów i z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych, a także
obostrzeń związanych z panującym w okresie pandemii COVID-19 stanem wyjątkowym.
9. W celu udokumentowania przyznanych Wykonawcy punktów w ocenie oferty za spełnienie kryterium Aspekt społeczny
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby/osób z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721
z późn. zmianami) podczas i na okres przewidziany realizacją umowy), Zamawiający:
a. Zobowiązuje Wykonawcę, aby wśród osób wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie przedmiotu
zamówienia zaangażował, co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnością w rozumieniu powyższej ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. w wymiarze co najmniej 1 etatu, nieprzerwanie na cały okres trwania umowy o realizację usługi- od
pierwszego dnia realizacji przedmiotu zamówienia.
b. Zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu- w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy/ lub jeśli
Zamawiający to ustali od dnia rozpoczęcia pierwszego dostarczenia poczęstunku dla I grupy uczestników,
w zakresie realizacji usługi, zanonimizowanej kserokopii dokumentacji potwierdzającą fakt zatrudnienia tj. umowy
o pracę z zakresem obowiązków jakie będą wykonywane podczas realizacji usługi, na okres nie krótszy niż przewiduje
to przedmiot zamówienia oraz dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność osoby zatrudnionej, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem ( umożliwiając identyfikację osoby zatrudnionej).
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę n niepełnosprawną biorącą udział w realizacji usługi,
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w terminie 3 dni od rozwiązania umowy,
w formie pisemnej, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w podpunkcie
a oraz dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i niepełnosprawność, w terminie 7 dni od ustania
stosunku pracy z poprzednią osobą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości spełniania aspektu
społecznego, tj. czy umowa z osobą niepełnosprawną nie została rozwiązana przed upływem wykonania całości
zadania, czy warunki umowy nie uległy zmianie (niezbędna jest forma zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę) czy
zatrudniana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności nie uległa wymianie na kogoś innego bez uprzedniego
poinformowania o zaistniałej sytuacji/ewentualnym problemie Zamawiającego:
c. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od osoby, o której mowa w podp.b zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż w przypadku braku zgody, nie może brać udziału przy
realizacji przedmiotu zamówienia.
d. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji
poświadczającej zatrudnienie osoby, o której mowa w podp.b (np. dowód potwierdzający zgłoszenie w ZUS, opłacania
skł. ZUS, listy obecności, zakresu obowiązków).
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienie przez Wykonawcę wymagań dotyczących zapewnienia
czynnego udziału w realizację przedmiotu zamówienia, na każdym jej etapie, osoby, o której mowa w podp.b.
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f. W przypadku gdy kontrola Zamawiającego wykaże nieprawidłowości związane z wymaganą formą zatrudnienia/
ciągłością zatrudnienia/okresem zatrudnienia osoby z orzeczeniem lub w jakiejkolwiek innej kwestii Zamawiający
zastrzega sobie możliwość nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w terminie 10 dni w razie nienależytego jej wykonania przez
Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz braku przedstawienia
zadawalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy:
2.
- poczęstunki (2 220 szt.) na kwotę: ………….…. zł. brutto (słownie ……………….…………….…...…………..……..),
- posiłki regeneracyjne (779 szt.) na kwotę: ……….…… zł brutto (słownie ………..….…………………………………),
zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia ................................................ r.
Łącznie kwota wynagrodzenia: …….……….… zł brutto (słownie ………………..………………………………………)
3. W przypadku skreślenia/rezygnacji uczestnika z kursu wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie, ponieważ
zostanie dopisany w to miejsce kolejny uczestnik z listy rezerwowej.
4. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu poczęstunków/posiłków, zgodnie
z terminem usług wskazanym przez Zamawiającego lub po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktury
z terminem płatności- 14 dni.
5. Z odbioru dostarczonych poczęstunków/posiłków przewidzianych umową zostanie sporządzony protokół odbioru
podpisany przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
a) datę i miejsce jego sporządzenia,
b) ocenę prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz jego zgodności z postanowieniami Umowy,
c) oświadczenia osób upoważnionych do odbioru po przekazaniu przez Wykonawcę oznakowanych list, z potwierdzenia
odbioru poczęstunków/posiłków regeneracyjnych przez uczestników jeśli są sporządzane osobno (poza listą obecności),
d) oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o istnieniu, bądź braku nieprawidłowości (ze wzmianką bez zastrzeżeń)
w przeprowadzonym kursie/szkoleniu.
6. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru,
potwierdzającego prawidłowość wykonania przez Wykonawcę usługi. Płatność nastąpi na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku w terminie do 14 dni od daty dostarczenia dokumentu przez
Wykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający będzie dysponował środkami z WUP lub MF przewidzianymi na
realizację wszystkich zadań w projekcie.
7. Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego odsetkami za zwłokę w zapłacie należności, o ile
brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym z braku środków przekazanych
przez WUP lub MF na realizację projektu.
§5
Odpowiedzialność
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:
a) opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów dostarczenia
poczęstunków/posiłków, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za kurs/szkolenie realizowane w danym kwartale za
każdy dzień opóźnienia lub zwłoki;
b) odstąpienia lub częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto za daną cześć;
c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 %
łącznego wynagrodzenia brutto za daną część;.
2. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość:
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a) zmian redakcyjnych umowy;
b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących
którejkolwiek Stron;
c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
d) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści umowy do zmienionych
przepisów prawa,
e) zmiany terminów określonych w § 2, w sytuacji wystąpienia innych okoliczności wynikających z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego lub będących następstwem uzasadnionych, niezawinionych przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3. W przypadku 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 takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu tylko z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.
4. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy „o prawie autorskim
i prawach pokrewnych”.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

………………………………..

WYKONAWCA

………………………………………

Lista Załączników:
− Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
− Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
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