
 
 

UMOWA 

zawarta w dniu ……………………. 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Jastków z siedzibą w Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,  

NIP: 713-28-71-020,  

 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy – Teresę Kot przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Kamińskiej, 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

reprezentowaną przez: 

  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową w ramach mikroprojektu 

„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jastków” realizowanego w ramach projektu 

"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej" Oś 

Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014– 2020, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji 

mikroprojektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jastków”  w okresie od 

dnia 26 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku. 

2. Okres trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego  może ulec wydłużeniu, jednak 

nie dłużej niż do 31.08.2019r. 

3. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się w okresie obowiązywania Umowy 

sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w ramach organizowanych przez niego szkoleń. 

4. Usługa cateringowa będzie świadczona dla 20 grup uczestników szkoleń organizowanych 

w ramach mikroprojektu. Liczebność jednej grupy, dla której będzie świadczony catering 

wynosi 12 osób. 

5. Każda z grup odbędzie dwudniowe szkolenie w ramach projektu. 

6. Szkolenia będą realizowane od poniedziałku do niedzieli, przy czym w każdym tygodniu 

planowane są od 1 do 3 grup szkoleniowych. Ilość grup szkoleniowych w danym tygodniu 

może być różna. 

7. Posiłki będą dostarczane w następujących godzinach: 

a) 16:00 – w dni kiedy szkolenie odbywa się od poniedziałku do piątku; 

b) 13:00 – w dni kiedy szkolenie odbywa się od soboty do niedzieli. 

8. Zamawiający zastrzega, że świadczenie usługi cateringowej może odbywać się w świetlicach 

wiejskich i szkołach znajdujących się na terenie Gminy Jastków. 

§ 2 

1. Zamówienie obejmuje catering o maksymalnej ilości posiłków / zestawów obiadowych – 480 

szt. 



 
 

2. Każda usługa cateringu obejmuje: 

a) obiad jednodaniowy (drugie danie) zapakowany w naczynie jednorazowe, 

z dołączonymi sztućcami; 

b) kawa mielona i rozpuszczalna oraz herbata czarna; 

c) woda do kawy i herbaty podana w warniku; 

d) cukier; 

e) mleko 2%; 

f) woda gazowana i niegazowana w butelkach po 0,5 litra; 

g) 2 rodzaje różnych, drobnych ciastek; 

h) naczynia jednorazowe i serwetki. 

3. W ramach realizowanych szkoleń catering będzie obejmował usługę cateringową w ilości 

adekwatnej do ilości uczestników szkoleń. 

§ 3 

1. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę drogą e-mailową o terminie 

i miejscu świadczenia usługi oraz ilości osób uczestniczących w szkoleniu, składając na 3 dni 

robocze przed realizacją usługi cateringowej formularz zamówienia jednostkowego, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany na 2 dni przed realizacją usługi do przedłożenia 2 wariantów 

menu w celu akceptacji przez Zamawiającego. 

3. Ilość zamawianych pakietów wskazana w § 2 ust. 1 Umowy stanowi maksymalny zakres 

umowy oraz uzależniona jest od frekwencji uczestników szkoleń. Ilość tam wskazana ma 

charakter orientacyjny, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia ilości pakietów tam 

wskazanych co oznacza, iż uprawniony jest do zamówienia mniejszej ilości pakietów. W takiej 

sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności nie 

będzie domagał się zapłaty za ilość pakietów stanowiącą różnicę pomiędzy maksymalnym 

zakresem umowy, a ilością zleconą przez Zamawiającego. 

§ 4 

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi 

na najwyższym poziomie, w szczególności zapewnienia, iż:  

a) dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, odpowiedniej jakości oraz że 

zostaną przygotowane w dniu ich dostarczenia; 

b) dania ciepłe dostarczane będą w specjalnych pojemnikach izolacyjnych. 

2. W ramach realizowanych usług cateringowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:  

a) wyposażenia niezbędnego do obsługi cateringowej (tzn. obrusy materiałowe, 

serwetki, naczynia jednorazowe do kawy i herbaty, sztućce wykonane z tworzywa 

sztucznego, patery lub talerze na ciastka, cukiernica, dzbanki do mleka, naczynia do 

podania kawy i herbaty oraz wszelkie inne elementy zastawy niezbędne do 

serwowania cateringu), 

b) warnika / warników z gorącą wodą o pojemności umożliwiającej wydanie 

odpowiedniej ilości kawy i herbaty. 

3. Inne wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 

a) dowóz posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca i sali w której 

będzie odbywało się szkolenie; 

b) przygotowanie stołów na przerwę kawową w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 

c) catering serwowany w naczyniach jednorazowych; 

d) estetyczne podanie posiłków; 

e) wykonanie usługi w sposób nie zakłócający przebiegu szkoleń; 

f) zebranie, usunięcie i utylizacja odpadków i śmieci. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w menu uwarunkowań zdrowotnych oraz 

aspektów kulturowych i religijnych, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego 

w zleceniach szczegółowych. 



 
 

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do sali, w której będą świadczone usługi oraz stoły, 

na których Wykonawca przygotuje catering.  

6. Dostawa i realizacja zamówienia niepełna lub wykonana niezgodnie z umową, złożoną ofertą 

i z opisem przedmiotu zamówienia uznawana będzie za wykonaną nienależycie. 

§ 5 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 917 ze zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią usługą 

gotowania/przygotowywania posiłków. 

2. W/w osoby muszą być zatrudnione przez cały okres realizacji zamówienia, a w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje 

i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

jednocześnie do wykonania przedmiotu Umowy posługiwać się wyłącznie osobami 

posiadającymi właściwości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu 

produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, o ważnym okresie 

przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.).  

6. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo dostępu do wszystkich 

uprawnień, zezwoleń, atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania 

transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej 

usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowywania posiłków i ich 

dostawy, szczególnie do kontroli jakościowej i ilościowej zgodności dostarczonego cateringu 

z przedmiotem zamówienia. 

8. W związku z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów 

związanych z Umową, w tym dokumentów finansowych, na żądanie uprawnionych podmiotów 

kontrolujących. 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za usługę cateringową 

określoną w §2 ust. 2, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, która stanowi załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Za usługę określoną w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego 

maksymalna łączna wartość wynosi: ………. zł netto (słownie: ........................), ……………... 

zł brutto (słownie:……………………), w tym podatek VAT. 

3. Podane ceny są cenami ryczałtowymi i zawierają wszystkie składowe niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na koniec miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktycznie 

dostarczonych obiadów. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 7 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………, tel. ………………………., e-mail …………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

…………………………………, tel. ………………………., e-mail …………………… 



 
 

§ 8 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 2 Umowy.  

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej kwocie wynagrodzenia za usługę 

cateringową w ramach złożonego zamówienia jednostkowego, którego dotyczy niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Umowy. Za nienależyte wykonanie Umowy uważa się 

niewywiązanie się z warunków opisanych w §1,§2, §3, §4. 

3. Za każdy stwierdzony fakt nieuwzględnienia w menu uwarunkowań zdrowotnych oraz 

aspektów kulturowych i religijnych, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego zostanie 

naliczona kara umowna w wysokości 25,00 zł brutto. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

w wysokości poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynikającej z przedstawionej do zapłaty faktury 

VAT za realizację usługi cateringowej, w ramach złożonego zamówienia jednostkowego. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza 

postanowienia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia. 

2. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki gdy: 

a) Wykonawca powierzył wykonanie świadczenia usługi cateringu lub jej części 

jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej;  

b) dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usługi cateringu. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego podstawy, odstąpienie wywiera 

skutek wyłącznie co do części niewykonanej. Wykonawca będzie miał prawo żądać zapłaty 

wynagrodzenia z tytułu usług należycie wykonanych do dnia odstąpienia.  

§ 10 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie 

terminu realizacji w wypadku przedłużenia trwania projektu.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 12 

Ewentualne spory powstałe podczas realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta cenowa. 

2. Formularz zamówienia jednostkowego. 

.



 
 

Załącznik do umowy nr 2 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA JEDNOSTKOWEGO 

 

Zamówienie jednostkowe nr :……………………………  

 

Zestawienie usługi cateringowej w ramach mikroprojektu „Rozwój kompetencji cyfrowych 

mieszkańców Gminy Jastków” 

 

Data 
Dzień 

tygodnia 

Godz. 

rozpoczęcia 

szkolenia 

Godz. 

dostarczenia 

obiadu 

Godz. 

zakończenia 

szkolenia 

Miejsce świadczenia 

usługi – miejscowość, 

adres 

Ilość 

obiadów 

       

 

       

 

       

 

       

 

 


