
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr RI.042.6.2020.KK/1 

 

Umowa o świadczenie usług cateringowych 

(dalej jako: „Umowa”) 

 

zawarta w dniu ……………………. roku w ………………. pomiędzy: 

 

Gminą Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, posiadającą NIP: 619-199-42-84, REGON 250855179, 

reprezentowaną przez: ………………………… 

dalej jako: „Zamawiający”, 

 

a 

 

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

…………………………………………………….., 

adres: 

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

NIP: ………………………………………….. 

KRS: ………………………………………….. 

REGON: ………………………………………….. 

działającym osobiście/reprezentowanym przez: ……………………………….., należycie umocowanego do 

zawarcia Umowy,1 

 

dalej jako: „Wykonawca”, 

 

dalej zwanymi łącznie: „Stronami”, 

 

Zważywszy, iż: 

1. Zamawiający realizuje projekt pn. Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez 

utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej XI Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałanie 6.4.1. Wsparcie 

aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (dalej jako: „Projekt”), 

2. specyfikacja Projektu wymaga realizacji ciągłej usługi dostarczenia posiłków do żłobka, która 

to usługa została określona szczegółowo w zapytaniu ofertowym z dnia 14.07.2021 r. numer 

nr RI.042.6.2020.KK/1 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



 

 

3. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia publikacji Zapytania Ofertowego, 

złożenia przez Wykonawcę oferty i wyboru jego oferty, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:   

 

§ 1.  

[Przedmiot Umowy] 

 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Stronami w zakresie 

usługi dostarczenia posiłków do żłobka, której specyfikacja została szczegółowo określona w załączniku 

nr 1 do Umowy (dalej jako: „Usługa”).  

 

§ 2.   

[Obowiązki Wykonawcy] 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż na warunkach przewidzianych w Umowie, Wykonawca 

zobowiązuje się do realizacji Usługi w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.01.2023 r. 

Wyżywienie będzie dostarczane do Żłobka w Rychtalu (ul. Kępińska 22, 63-630 Rychtal) (dalej 

jako: „Miejsce Usługi”). Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia Usług na zasadach 

określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Posiłki będą dostarczane w Miejscu Usługi, w punkcie odbioru wskazanym przez 

Zamawiającego, zgodnie z umówionym harmonogramem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. przygotowywania posiłków ze świeżych surowców i produktów dopuszczonych do 

obrotu krajowego, 

b. dostarczania przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

na własny koszt i ryzyko, 

c. przechowywania, w miejscu prowadzenia przez Wykonawcę działalności, próbek z 

potraw i produktów wchodzących w skład dostarczanych posiłków, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

d. dostarczania Zamawiającemu 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,   

e. 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), 

f. w przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę złożył oświadczenie o zatrudnianiu 

minimum 30% osób należących do jednej lub kilku grup społecznie marginalizowanych 

- zatrudniania przynajmniej 30% pracowników z grup społecznie marginalizowanych 

(rozumianych zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych) nieprzerwanie 

przez cały okres trwania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą; 



 

 

g. w przypadku, o którym mowa w lit. f powyżej - niezwłocznego (na żądanie 

Zamawiającego) udokumentowania faktu zatrudniania osób, o których mowa w lit. f 

powyżej, w szczególności poprzez przedłożenie umów oraz dokumentów 

poświadczających status osób zatrudnionych. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z realizacji Umowy,  

w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich, 

w związku z realizacją Umowy. 

5. 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. 

6. Każdorazowe wydawanie posiłków będzie potwierdzone podpisanym przez obie Strony lub ich 

upoważnionych przedstawicieli protokołem odbioru w dwóch egzemplarzach, określającym co 

najmniej datę odbioru posiłków i liczbę poszczególnych rodzajów posiłków. 

 

§ 3.  

[Obowiązki Zamawiającego] 

 

Strony zgodnie postanawiają, iż na warunkach przewidzianych w Umowie, Zamawiający zobowiązuje 

się do:  

1) Przekazywania Wykonawcy informacji o zapotrzebowaniu na posiłki, zgodnie z Załącznikiem nr 

1; 

2) odbioru posiłków będących przedmiotem Usług; 

3) terminowej zapłaty za Usługę. 

 

§ 4.  

[Oświadczenia Stron] 

 

1. Strony oświadczają, iż posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu objętego Umową 

oraz dysponują odpowiednimi możliwościami, w szczególności technicznymi, sprzętowymi i 

kadrowymi do wykonywania obowiązków objętych Umową. 

2. Strony zobowiązują się wykonywać obowiązki objęte Umową z dołożeniem należytej staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru ich świadczenia.  

 

§ 5.  

[Wynagrodzenie] 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu należytego 

wykonania Umowy w wysokości ……………… zł brutto (dalej jako: „Stawka”) za przygotowanie i 

dostawę jednego jednodniowego zestawu wyżywienia dla jednego dziecka (dalej jako: 



 

 

„Zestaw”). Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych z dołu, i będzie 

odpowiadało wysokości iloczynu Stawki i Zestawów przygotowanych i dostarczonych 

Zamawiającemu w danym miesiącu kalendarzowym. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę 

po prawidłowej realizacji Usługi w danym (zakończonym) miesiącu kalendarzowym, na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze lub innym właściwym dokumencie księgowym, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia tej faktury (lub innego dokumentu księgowego) Zamawiającemu wraz z 

miesięcznym zestawieniem liczby wydanych posiłków (ze wskazaniem daty i liczby wydanych 

posiłków). 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający nie ma 

obowiązku zamawiania od Wykonawcy liczby posiłków  szacowanych w Zapytaniu Ofertowym, 

tzn. może zamówić mniejszą ilość posiłków. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec 

Zamawiającego żadne roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze. 

5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia o zwrot wydatków albo pokrycie 

jakichkolwiek kosztów dodatkowych ponoszonych lub poniesionych przez Wykonawcę w związku 

z umową. 

 

§ 6.  

[Odpowiedzialność Wykonawcy] 

1. Strony zgodnie przyjmują, że Zamawiający ma prawo do nadzoru i kontroli prawidłowości 
przygotowania i transportu posiłków, jak i prawidłowości realizacji całości postanowień Umowy, 
w tym w szczególności poprzez:  
a) prawo do żądania informacji o sposobie wykonywania Umowy, 
b) prawo wstępu do pomieszczeń oraz środków transportu wykorzystywanych przez Wykonawcę 

do wykonywania przedmiotu Umowy, 
c) kontrolę przechowywania próbek żywności z dostarczonych do Zamawiającego posiłków, 
d) wgląd do protokołów pokontrolnych z kontroli dokonywanych przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, 
e) obowiązek zawiadamiania Zamawiającego przez Wykonawcę o nieprawidłowościach 

stwierdzonych u Wykonawcy przez instytucje kontrolne i nadzorcze, 
2. Z kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego u Wykonawcy sporządzane będą protokoły. 
3. Zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące składu jakościowego i ilościowego posiłków będą zgłaszane 

Wykonawcy na bieżąco, telefonicznie lub w formie pisemnej. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) 30 zł za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę taki jak: 

i. opóźnienie powyżej 30 minut w dostawie posiłków dziennych, względem godzin 
opisanych w załączniku nr 1 do Umowy;  



 

 

ii. dostarczenie posiłków o temperaturze nie spełniającej wymagań określonych  
w zapytaniu ofertowym, 

iii. braki ilościowe w dostawie i nie dostarczenie brakujących porcji (po zgłoszeniu 
zdarzenia przez Zamawiającego),  

iv. niewłaściwy stan higieniczny dostaw, samochodu transportowego, kierowcy,  
v. brak próbek żywnościowych, ich niewłaściwa ilość, nieodpowiednie przechowywanie i 

inne zdarzenia stwierdzone przez Zamawiającego podczas kontroli Wykonawcy,  
b) 5000 zł w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę. 
7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu któregokolwiek z posiłków dziennych powyżej 

60 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). 

8. 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 naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

9. Odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania od 
Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych Umową. 
 

§ 7.  

[Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy] 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – do dnia 31.01.2023 r.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, w formie pisemnej, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy (bez zachowania 

okresu wypowiedzenia), w razie wystąpienia (w okresie kolejnych 6 miesięcy) którejkolwiek z 

poniższych okoliczności:  

a) w przypadku co najmniej 3-krotnego dostarczenia przez Wykonawcę posiłków  
z naruszeniem terminów (godzin) określonych Umową, lecz przed upływem 60 minut 
względem godzin określonych w zapytaniu ofertowym, 

b) w przypadku 2–krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu któregokolwiek z posiłków 
dziennych powyżej 60 minut względem godzin określonych w Umowie albo nie dostarczenia 
ww. posiłków w ogóle, 

c) w przypadku co najmniej 3–krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego udokumentowanego 
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 udokumentowanego 
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 do niezwłocznej zmiany sposobu wykonywania 
Umowy, 

f) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. 3.f Umowy (chyba, że 
nastąpiło to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy) i bezskuteczności wezwania 
Zamawiającego do niezwłocznego wykonania tego obowiązku lub w przypadku 



 

 

nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni, 
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. g Umowy; 

g) 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. 

 

§ 8.  

[Postanowienia końcowe] 

 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony, w terminie 7 dni, o zmianie 

adresu do doręczeń. Strony postanawiają, iż w przypadku braku takiego powiadomienia, 

korespondencja wysyłana listem poleconym na dotychczasowy adres Strony, uważana będzie za 

doręczoną skutecznie nie później niż 14 dni od daty prawidłowego jej nadania. 

2. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktu z drugą Stroną w związku z 
Umową: 

a. Po stronie Zamawiającego: …………………………………………………………………., 
i. numer kontaktowy …………………………., 

ii. mail ……………………………. 
b. Po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………………., 

i. numer kontaktowy …………………………., 
ii. mail ……………………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nastąpi poprzez pisemne (pod rygorem nieważności) 
zawiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Umowy, w następujących 

przypadkach: 

a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminach określonych w Umowie; 

b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, 

c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony; 

d. wystąpienia któregokolwiek z przypadków, o których mowa w rozdziale 6.5.2 pkt 20) 

Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”). 

5. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej uregulowanym i 

zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno pisemne, jak i ustne, 

pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem Umowy, z wyjątkiem Zapytania Ofertowego i oferty 

Wykonawcy. 

6. Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, a także zawiadomienia związane z 

Umową wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej i powinny zostać 

doręczone Stronom osobiście lub listem poleconym, na adresy wskazane w Umowie. Strony 

dopuszczają również w sytuacjach przewidzianych w Umowie prowadzenie korespondencji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) przy wykorzystaniu namiarów Zamawiającego i 



 

 

Wykonawcy wskazanych w Umowie. 

7. W przypadku prowadzenia przez Strony korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(e-mail), każda ze Stron przedłoży drugiej Stronie, na jej wniosek, pisemne oświadczenie 

potwierdzające treść poczynionych tą drogą ustaleń. 

8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia 

pozostają w mocy i nadal są wiążące, a takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym 

postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w 

nieważnym postanowieniu. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych właściwych przepisów prawa. 

10. Kwestie sporne Strony zobowiązują się, w pierwszej kolejności, spróbować rozwiązać w drodze 

negocjacji. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze negocjacji, Strony oddadzą spór 

pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

            Zamawiający:                        Dostawca:              

 

_________________      _______________ 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 


