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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 

„Akademia umiejętności i kompetencji” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa 

jakości kształcenia ogólnego. 

WZÓR UMOWY 

UMOWA /…/2018 

 

 Zawarta w Rzeszowie dnia ………… 2018 roku pomiędzy:  

 

…………………………………………………………………………………….., 

 reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

 

a Firmą reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………… 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie „rozeznania rynku” stosowaną 

w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014 - 2020. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa cateringowa realizowana sukcesywnie w miarę potrzeb 

w siedzibie zamawiającego dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w roku 2018-2019. 

2. Usługa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 

 

§ 2    

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi cateringowej zgodnie z zapisami zapytania 

ofertowego oraz ofertą wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy 

 

§ 3     

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2019 r. 

2. Osoba wyznaczona przez Kierownika w/w projektu będzie przekazywała każdorazowo 

informację o planowanym terminie cateringu, minimum 14 dni przed planowanym terminem 

cateringu. 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się przywozić posiłki ciepłe, odpowiadające normom żywieniowym 

zgodnie z jadłospisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 

2. Posiłki zostaną przygotowane w dniu dostarczenia. 

3. Wszelkie koszty wydania posiłku, w tym koszty przygotowania i dostarczenia posiłków do 

siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
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§5 

1. Wykonawca zapewnia, że posiłki przygotowywane są w warunkach spełniających wymogi 

sanitarne określone dla zakładów produkujących żywność, przez osoby posiadające aktualne 

badania lekarskie do pracy z żywnością. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności 

gastronomicznej i cateringowej. 

3. Wykonawca posiada środek transportu odpowiadający wymogom do przewożenia żywności oraz 

odpowiedni sprzęt do cateringu- termoboxy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania HACCP oraz do przechowywania próbek 

żywnościowych przez 72 godziny pobieranych zgodnie z procedurą. 

 

§ 6  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a. w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i 

usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują 

kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług, 

b. polega na zmianie terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest 

niemożliwe lub znacznie utrudnione; 

c. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu 

zawarcia umowy 

2. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej 

umowy. 

 

§7 

1. Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej 

kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz zezwolenie w/w instytucji na 

samochód, który wykorzystywany będzie do świadczenia usługi cateringowej realizowanej na 

podstawie niniejszej umowy. 

2. Strony umowy zobowiązuje się do ewidencjonowania ilości wydawanych posiłków oraz do 

prowadzenia pomiaru temperatury dostarczanych posiłków. 

3. Koszty utrzymania pracownika wydającego posiłki pokrywa Zamawiający. 

 

§ 8  

1.  Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie 

w kwocie …………….. zł brutto (słownie złotych: ……......... 00/100), w tym podatku VAT 

(…………%). 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za usługę kwotę wyliczoną w oparciu ceny jednostkowe 

wynikające z oferty wykonawcy. 

3. Podstawą dokonania zapłaty będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru 

usługi, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, oraz 

prawidłowo wystawiony rachunek/faktura. 

4. Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek/fakturę po zrealizowaniu cateringu w danym 

dniu, po obustronnym podpisaniu Protokołu odbioru usługi, którą Zamawiający zobowiązuje się 

uregulować w terminie do 30 dni od jej otrzymania. 

5. Wartość rachunku/faktury ustalona będzie poprzez pomnożenie ceny jednego posiłku zgodnie 

z ust. 2 przez liczbę zamówionych i dostarczonych posiłków. 
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§9  

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nienależytego wykonywania umowy, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie lub e-mailem, ten zaś niezwłocznie 

usunie wskazaną nieprawidłowość. 

2. Jeżeli nieprawidłowość nie może być usunięta albo nie zostanie usunięta niezwłocznie, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości równowartości 

5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

przypadek wystąpienia nieprawidłowości. 

3. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę realizacji obowiązków określonych w niniejszej 

umowie, w szczególności opóźnienia w dostarczeniu posiłku powyżej 15 min., Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równowartości 2 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każde rozpoczęte 10 minut 

spóźnienia, liczone od pierwotnego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi. 

4. W przypadku opóźnienia w dostarczenia posiłku o więcej niż 90 minut, Zamawiający bez 

uprzedniego wzywania do usunięcia nieprawidłowości może rozwiązać ze skutkiem 

natychmiastowym umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

równowartości 25% maksymalnego wynagrodzenia brutto za realizację zamówienia, 

określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub utraty 

przez Wykonawcę uprawnień do realizacji usług cateringowych, Zamawiający może od umowy 

odstąpić. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 60 dni licząc od 

dnia powzięcia wiarygodnej informacji o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

równowartości 25% maksymalnego wynagrodzenia brutto za realizację zamówienia, 

określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przekraczającego zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 10 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/i………………, 

e-mail: ................. , tel ...................  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/i……………………, 

e-mail:…………. , tel …………… 

  

§11  

1. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi trzeciemu Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia, iż przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z 

wymogami wynikającymi z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotu, któremu powierzył realizację 

przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne. 

 

§12 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą najpierw 

polubownie przez strony, ewentualnie z udziałem mediatora, następnej kolejności przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
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ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …….. 

 

Protokół odbioru usługi 

 

Usługa wykonana przez Wykonawcę: dla Zamawiającego zgodnie z zawartą umową nr 

…………………z dnia ………………... 2018 r. 

 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

…………………………………………………. 

Przedstawiciel Wykonawcy: 

…………………………………………………... 

poświadcza wykonanie usługi cateringowej w dniu: 

Liczba zamówionych i dostarczonych posiłków:  

Serwis kawowy dla ………osób. 

Ciepły posiłek ………… szt. 

Wykonanie usługi przyjmuje się bez zastrzeżeń* / stwierdza się następujące zastrzeżenia*  

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 

Na tym Protokół zakończono. 

 

Podpisy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 


