Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ……………….
w ramach realizacji projektu pn. „Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Dolina” w Pilźnie”
nr projektu RPPK.07.04.00-18-0040/19
na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do Niepublicznego
Żłobka "Tęczowa Dolina" w Pilźnie przy ul. Niepodległości 25

zawarta w ……………………….. w dniu ………………r. pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”
zwanymi dalej „Stronami”
§ 1.
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się za odpłatnością do wytwarzania oraz dostarczania Zamawiającemu
posiłków przeznaczonych na wyżywienie dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka
"Tęczowa Dolina" w Pilźnie przy ul. Niepodległości 25, zgodnie z określonym przez
Zamawiającego zapotrzebowaniem rodzajowym i ilościowym, w sposób ciągły w dni robocze (od
poniedziałku do piątku) przestrzegając harmonogramu dziennych dostaw określonego przez
Zamawiającego.
§2
Warunki realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) przygotowywania i dostaw codziennych posiłków w tym: śniadanie, obiad dwudaniowy,
podwieczorek o odpowiedniej temperaturze, w tym napojów, z uwzględnianiem
umówionych rodzajów posiłków zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym
integralną część niniejszej umowy.
b) dostarczania i wydawania posiłków Zamawiającemu w punkcie odbioru wskazanym przez
Zamawiającego oraz zgodnie z umówionym harmonogramem dziennym,
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a) wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem i przestrzeganiem procedur
higienicznych dotyczących higieny rąk, środków transportu, urządzeń, sprzętów,
powierzchni i opakowań,
b) przechowywania próbek z potraw i produktów wchodzących w skład dostarczanych
posiłków, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
c) zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków, w tym przestrzegania
przepisów o stanie zdrowia osób biorących udział w ich przygotowaniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami o warunkach zdrowotnych, żywności i żywienia, w tym
z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914
j.t., z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
d) przygotowywania posiłków z surowców i produktów dopuszczonych do obrotu krajowego,
świeżych, nie zawierających składników wysoko przetworzonych, w tym typu „instant”
(np. zup w proszku, sosów w proszku, jaj w proszku, ziemniaków
w proszku, „zupek chińskich”, dań tzw. „gotowych” lub „gotowych do spożycia” lub
takich typu mięso w „gotowej” panierce, etc.), ponosząc odpowiedzialność za ich jakość,
e) dostarczania Zamawiającemu, na jego żądanie, specyfikacji gramatury użytych do
produkcji danego posiłku dziennego surowców w przeliczeniu ogólnym, oraz na jedną
osobę oraz wyliczeń wartości kalorycznych i odżywczych posiłków dla jednej osoby,
f) okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnej opinii sanitarnej pomieszczeń
i urządzeń Wykonawcy służących przygotowywaniu posiłków, wydanej przez właściwego
inspektora sanitarnego, protokołów kontroli właściwej dla Wykonawcy Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz pozytywnych decyzji właściwej dla Wykonawcy Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w sprawie kontroli transportu żywności (tzn. gotowych posiłków),
g) codziennego odbioru pozostałości wyżywienia i innych odpadów powstałych w wyniku
organizacji wyżywienia,
h) wykonywania innych obowiązków, zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy,
w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich
(w tym dzieci uczęszczających do żłobka), w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
3. Wykonawca zapewnia, na własny koszt i we własnym zakresie, ciągłość dostarczania
posiłków w przypadku awarii urządzeń Wykonawcy, w tym pojazdu, za pomocą którego
dostarcza posiłki, bądź wystąpienia innych okoliczności nie dotyczących Zamawiającego,
uniemożliwiających lub utrudniających Wykonawcy wykonywanie lub należyte wykonywanie
umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego
powiadomienia o tym Zamawiającego wraz z określeniem podjętych przez Wykonawcę
działań mających na celu niezwłoczne przywrócenie i zapewnienie ciągłości wykonywania
przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazywania Wykonawcy informacji dotyczących dziennego zapotrzebowania na
posiłki,
b) przekazywania ewentualnych korekt dziennego zapotrzebowania na posiłki w związku
z ruchem dzieci,
c) wykonywania innych obowiązków określonych dokumentem umowy lub zapytaniem
ofertowym.
§3
Podwykonawcy
1. Wykonawca ma prawo do wykonywania przedmiotu umowy za pomocą osób trzecich
wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie. Przekroczenie tego zakresu będzie uważane za
nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę.
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania osób,
za pomocą których umowę wykonuje, jak za swoje własne.
3. Wykonawca ponosi wyłączną i tylko jemu przyporządkowaną odpowiedzialność za zapłatę
osobom, o których mowa w ust. 1 wyżej, za wykonane i wykonywane przez te osoby na
zamówienie i rachunek Wykonawcy świadczenia. Zamawiający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za stan rozliczeń Wykonawcy wobec osób, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu
z roszczeniem o zapłatę jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej ww. osobie trzeciej od
Wykonawcy, dotyczącym choćby pośrednio przedmiotu tej umowy i jej zaspokojenia przez
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zapłaty (zwrotu)
wszystkiego, co Zamawiający spełni albo będzie zobowiązany spełnić na rzecz ww. osoby
trzeciej (roszczenie regresowe w pełnej wysokości).
§4
Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 03.02.2020r. stanowiącego pierwszy dzień
dostarczania przez Wykonawcę Zamawiającemu posiłków zgodnie z umową do dnia
31.01.2022 r. Postanowienie zdania poprzedniego nie uchyla obciążających strony od dnia
podpisania umowy obowiązków umownych o charakterze organizacyjnym i przygotowawczym
(np. opracowanie jadłospisów, ustalenie pierwszego zapotrzebowania, etc.).

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§5
Odpłatność
W zamian za należyte wykonywanie umowy, Wykonawcy przysługują od Zamawiającego
świadczenia pieniężne spełniane w okresach miesięcznych z dołu, których wysokość za każdy
okres rozliczeniowy jest ustalana według zasad określonych w ust. 2 i następne niżej.
Cena 1 jednodniowego zestawu wyżywienia dla 1 dziecka wynosi ………….. zł brutto.
Za dostarczone Zamawiającemu w każdym miesiącu kalendarzowym posiłki, Wykonawcy
przysługuje świadczenie pieniężne netto (bez podatku od towarów i usług) stanowiące sumę
kwot ustalonych w następujący sposób:
- liczba osobodni x cena netto osobodnia posiłku określona w ofercie przetargowej (liczba
osobodni = suma posiłków dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu
rozliczeniowym) .
Suma netto ustalona za dany okres rozliczeniowy w sposób, o którym mowa w ust. 2 wyżej,
podlega zwiększeniu o podatek od towarów i usług w stawce wskazanej w ofercie. Zapłata tak
ustalonej odpłatności będzie następowała z dołu (tj. za miesiąc miniony), na podstawie faktur
sprzedaży wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego
(miesiąca) i dostarczonych Zamawiającemu, przelewem, na rachunek bankowy wskazany na
fakturze sprzedaży, w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu, z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 niżej.
Podstawą wystawienia każdej faktury sprzedaży są specyfikacje miesięczne ilości i rodzajów
posiłków dostarczonych przez Wykonawcę w minionym okresie rozliczeniowym,
potwierdzone przez Zamawiającego lub przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego nie stanowi podstawy
rozwiązania przez Wykonawcę umowy.
Strony zgodnie przyjmują, że w okresie obowiązywania umowy i na jej podstawie,
Zamawiający nie ma obowiązku zamawiania od Wykonawcy posiłków w ilościach
szacowanych w zapytaniu ofertowym (maksymalnie dla 50 dzieci dziennie), tzn. może
zamówić mniejszą ilość posiłków. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec
Zamawiającego żadne roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze.
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7. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia o zwrot wydatków albo
pokrycie jakichkolwiek kosztów dodatkowych ponoszonych lub poniesionych przez
Wykonawcę w związku z umową.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

§6
Nadzór
Osobą uprawnioną do nadzoru realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest
…………………………..,
numer
kontaktowy
………………………….,
mail
…………………………….
Osobą uprawnioną do nadzoru realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest
……………………., numer kontaktowy ………………………., mail ……………………….
Zmiana osób, o których mowa w ust 1 i ust 2, nastąpi poprzez pisemne zgłoszenie pod
rygorem nieważności drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
Strony zgodnie przyjmują, że:
a) Zamawiający ma prawo do nadzoru i kontroli prawidłowości przygotowania i transportu
posiłków, jak i prawidłowości realizacji całości postanowień umowy, w tym
w szczególności poprzez:
− prawo do żądania informacji o sposobie wykonywania umowy,
− prawo wstępu do pomieszczeń oraz środków transportu wykorzystywanych przez
Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy,
− kontrolę przechowywania próbek żywności z dostarczonych do Zamawiającego
posiłków,
− wgląd do protokołów pokontrolnych z kontroli dokonywanych przez stacje sanitarno epidemiologiczną,
− zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowości instytucji kontrolnych
i nadzorczych, właściwych dla Wykonawcy,
b) upoważniony pracownik Zamawiającego ma prawo do przeprowadzenia dochodzenia
epidemicznego obejmującego proces produkcji i transport posiłków w przypadku
podejrzenia zatrucia pokarmowego.
Z kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego u Wykonawcy sporządzane będą
protokoły.
Zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące składu jakościowego i ilościowego posiłków (np. brak
masła) będą zgłaszane Wykonawcy na bieżąco, telefonicznie lub w formie pisemnej.
W przypadku zawiadomienia o nienależytym wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowiązany do jego rozpatrzenia i podjęcia działań zaradczych. W sytuacjach
wymagających natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
umożliwić Zamawiającemu zbadanie przechowywanych próbek żywności, pobranie
wymazów i udostępnienie wyników badań próbek.
Koszty wykonywania badań przedmiotu umowy, w tym próbek żywienia z danego posiłku
oraz pobranych wymazów (np. z naczyń, urządzeń produkcyjnych, rąk, ubrań) poddanych do
badania mikrobiologicznego właściwej instytucji obciążają w całości Wykonawcę.
W przypadku ich poniesienia przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do żądania ich
zwrotu od Wykonawcy.

§7
Odpowiedzialność kontraktowa, kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
20 zł za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę taki jak:
1.
za sam fakt opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji należycie
sporządzonego tj. zgodnego z umową, jadłospisu (dotyczy zatem także wypadków,
gdy jadłospis został wprawdzie Zamawiającemu dostarczony w terminie, ale jest
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2.

3.

4.
5.

dotknięty błędami dotyczącymi spraw żywieniowych typu: przy diecie
bezglutenowej w jadłospis wpisano danie oparte o składnik z glutenem, nie
zachowano cykliczności serwowania posiłków proponując w jadłospisie 3 dni z
rzędu zupę pomidorową, itp.);
2.
opóźnienie powyżej 20 minut w dostawie posiłków dziennych, względem godzin
opisanych w zapytaniu ofertowym,
3.
dostarczenie posiłków o temperaturze nie spełniającej wymagań określonych
w zapytaniu ofertowym,
4.
braki ilościowe w dostawie i nie dostarczenie brakujących porcji (po zgłoszeniu
zdarzenia przez Zamawiającego),
5. brak bieżącego nadzoru nad wykonywaniem umowy ze strony Wykonawcy,
6. niewłaściwy stan higieniczny dostaw, samochodu transportowego, kierowcy,
7. brak próbek żywnościowych, ich niewłaściwa ilość, nieodpowiednie
przechowywanie i inne zdarzenia stwierdzone przez Zamawiającego podczas
kontroli Wykonawcy,
b)
8.000,00 zł. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu któregokolwiek z posiłków dziennych
powyżej 40 minut względem godzin określonych w zapytaniu ofertowym albo nie
dostarczenia ww. posiłków w ogóle, Zamawiający ma prawo do zakupu niedostarczonych
posiłków we własnym zakresie od innego, dowolnie wybranego przedsiębiorcy, za dowolnie
ustaloną cenę, oraz dochodzenia od Wykonawcy zwrotu wszystkich poniesionych z ww.
tytułu kosztów (umowne wykonawstwo zastępcze).
W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w umowie nie pokrywają szkody
Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia szkody z przyczyn niewymienionych
w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania
od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych umową.
W przypadku zadeklarowania zastosowania klauzul społecznych w ofercie a nie zatrudnienia
przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto,
chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu
organowi zajmującemu się realizacja zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a nie zatrudnienie osoby bezrobotnej
nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie
Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych zdolnych do
wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taka osobę niepełnosprawna.

§8
Ustanie umowy przed upływem okresu obowiązywania
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, w tym w szczególności w przypadku:
a) dostarczania przez Wykonawcę posiłków z naruszeniem terminów (godzin) określonych
umową (zapytaniem ofertowym) i bezskuteczności wezwania Wykonawcy przez
Zamawiającego do niezwłocznej zmiany sposobu wykonywania umowy,
b) skarg dzieci Zamawiającego dotyczących walorów smakowych, estetycznych
i innych dotyczących posiłków dostarczanych przez Wykonawcę (w tym np. zarzut
posiłku zimnego lub niedogotowanego) i bezskuteczności wezwania Wykonawcy przez
Zamawiającego do niezwłocznej zmiany sposobu wykonywania umowy,
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c) stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia przez Wykonawcę posiłków w ilości
niezgodnej ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem dziennym
bezskuteczności wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do niezwłocznej zmiany
sposobu wykonywania umowy,
d) stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia przez Wykonawcę posiłków o jakości
niezgodnej z umową, w tym w zakresie temperatury, smaku, estetyki podania, składu,
kaloryczności, etc. i bezskuteczności wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do
niezwłocznej zmiany sposobu wykonywania umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, to jest za
zawiadomieniem skutecznym w chwili doręczenia Wykonawcy (wypowiedzenie bez
zachowania okresu wypowiedzenia), w następujących przypadkach (zastrzeżone rozłącznie):
a) w przypadku co najmniej 3 - krotnego dostarczenia przez Wykonawcę posiłków
z naruszeniem terminów (godzin) określonych umową (zapytaniem ofertowym), lecz
przed upływem 40 minut względem godzin określonych w zapytaniu ofertowym,
b) w przypadku choćby 1 – krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu któregokolwiek
z posiłków dziennych powyżej 40 minut względem godzin określonych w zapytaniu
ofertowym albo nie dostarczenia ww. posiłków w ogóle,
c) w przypadku co najmniej 3 – krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego,
potwierdzonego w kartach reklamacji, dostarczenia przez Wykonawcę posiłków
w ilościach niezgodnych ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem dziennym
(w tym naruszenie ilości rodzajów posiłków),
d) w przypadku co najmniej 3 – krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego,
potwierdzonego w kartach reklamacji, dostarczenia przez Wykonawcę posiłków o jakości
niezgodnej z umową, w tym w zakresie temperatury, smaku, estetyki podania, składu,
kaloryczności etc.,
e) w przypadku innego, niż w sposób wskazany w lit. a) – lit. d) wyżej, powtarzającego się
niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę
i bezskuteczności wezwania Zamawiającego żądającego niezwłocznej zmiany sposobu
wykonywania umowy,
f) gdy Wykonawca utraci uprawnienia lub warunki do wykonywania przedmiotu umowy,
w tym w szczególności wskutek decyzji organów i instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne żywienia i wprowadzania żywności do
obrotu lub transportu żywności,
g) gdy nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub zostanie on postawiony w stan likwidacji lub
złoży wniosek o ogłoszenie upadłości.
Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lit. a) – lit. c) wyżej
(z zachowaniem okresu wypowiedzenia) lub na podstawie ust. 2 wyżej (bez zachowania
okresu wypowiedzenia) stanowi zawsze wypowiedzenie z ważnego powodu.
Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
w przypadku nieuzasadnionego zalegania przez Zamawiającego z zapłatą całego świadczenia
pieniężnego za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, nieprzerwanie przez co najmniej
kolejnych 60 dni.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, 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 przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
W przypadkach określonych w ust. 2 wyżej, Zamawiającemu przysługuje także prawo do
odstąpienia od umowy w terminie do upływu okresu, na jaki umowa została zawarta,
wskazanego w § 4 (umowne prawo odstąpienia).
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7. Odstąpienie od umowy dokonane przez Zamawiającego na podstawie ust. 6 wyżej może być
skuteczne – według oświadczenia Zamawiającego – w przyszłość, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
8. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lit. a) – lit. c) wyżej albo
wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 wyżej albo odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 6 wyżej, stanowi wypowiedzenie umowy albo
odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
9. Każda ze stron może rozwiązać umowę za porozumieniem z drugą stroną z zachowaniem 30dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, przy czym bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania
przedmiotowego pisma odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego. W takim
przypadku kara umowna nie będzie naliczana.
§9
Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy wyłącznie w następujących przypadkach i na
następujących warunkach:
1) zmiana ustawą wysokości stawki podatku od towarów i usług względem stawki określonej
w umowie albo zastosowanie przez ustawodawcę zwolnienia od podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – zmiana umowy polegająca na dostosowaniu
stawki umówionej do stawki ustawowej powszechnie obowiązującej albo do zwolnienia z ww.
podatku,
2) zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód
formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
b) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności
protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną
okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.
c) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje
społeczne, działania militarne itp.),
d) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i
innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa,
oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki
sądowe itp.) powodujące niemożność rozpoczęcia funkcjonowania żłobka w
wyznaczonym terminie.
e) braku środków finansowych na realizację inwestycji,
f) powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
g) wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
h) zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.

§ 10
Dodatkowe postanowienia umowy
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, rozporządzać prawami wynikającymi z niniejszej umowy, w tym dokonywać
tzw. cesji wierzytelności (sprzedaż, zamiana, przelew, etc) oraz zawierać jakichkolwiek umów
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gwarancyjnych dotyczących wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na
podstawie tej umowy lub godzić się na takie gwarancje (w tym na poręczenia osób trzecich).
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 wyżej, Zamawiającemu
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w kwocie stanowiącej równowartość przeniesionej
na osobę trzecią lub poręczonej przez osobę trzecią wierzytelności przysługującej
Wykonawcy na podstawie tej umowy, płatna do 7 dni od dnia wezwania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.

§ 12
Postanowienia końcowe
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych
o każdej zmianie adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego
statusem prawnym. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na
ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego
zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją
o nieskuteczności doręczenia
Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz załącznikami oraz oferta
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………….

……………………..
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