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Projekt pn:  „Zawodowy Start w Przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

Projekt umowy  
 

UMOWA Nr FP.032………..2013 
  

Zawarta w dniu …………………….2013 roku w Kluczborku w związku z wyborem najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.2600………..2013.AM 
przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Powiatem Kluczborskim 
reprezentowanym przez: 
Piotra Pośpiecha  – Starostę 
przy kontrasygnacie  Wandy Słabosz - Skarbnika powiatu 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 
a ……………………….. ………………  
zwaną dalej „DOSTAWCĄ”  
reprezentowanym przez: ……………………………….. o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie posiłków na zajęcia pozalekcyjne 
organizowane w ramach realizacji projektu pn: „Zawodowy start w przyszłość” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Dostawcy i Zapytanie ofertowe, 
zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

3. Wykonawca odpowiada za całość przedsięwzięcia łącznie z usunięciem odpadów i śmieci 
związanych ze świadczeniem usługi cateringowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i przepisami sanitarnymi. 

5. Ilość porcji jak i rodzaj posiłku jaki ma być dostarczony w ramach zajęć będzie 
każdorazowo uzgadniany i potwierdzany telefonicznie w tym samym dniu. Zamawiający 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów za ostateczną ilość uczestników.  

6. Termin realizacji całego zamówienia – sukcesywnie od dnia poinformowania Dostawcy o 
rozpoczęciu zajęć pozalekcyjnych do ostatniego dnia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 
2013/2014 jednak nie później niż do dnia 30.06.2014r. 

7. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie posiłków musi odbywać się w odpowiednich 
warunkach higieniczno-sanitarnych z zachowaniem wszelkich przepisów regulujących te kwestie. 

8.  Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla 
żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych. 

9.  Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną 
 

§ 2 
Za odebrany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę stanowiącą iloczyn ceny 
jednostkowej wskazanej w ofercie za dany rodzaj posiłku ( typ A, typ B lub typ C) oraz liczy 
uczestników, która zostanie podana podczas dokonywania zamówienia na dany dzień.   
 

§ 3 
1. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać posiłki w zestawach tj. w 

zamkniętych szczelnie opakowaniach w przypadku dań obiadowych oraz w przypadku 
poczęstunków  zawiniętych w folię spożywczą bądź z papier śniadaniowy lub w inny 
zabezpieczający sposób, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej  7 oraz do Zespołu Szkół Licealno-Technicznych 
przy ul. Sienkiewicza 20 w Kluczborku. 

2. Po każdorazowej dostawie wyznaczona przez Zamawiającego osoba potwierdzi odbiór 
określonej ilości porcji. 

3. Wszystkie drożdżówki / bułki z serem żółtym i warzywami/szynką i warzywami muszą być 
zapakowane pojedynczo w folię spożywczą, pergamin, torebkę papierową lub inny materiał 
przystosowany do tego celu. 
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4. Dania gorące zapakowane będą w jednorazowe opakowania oraz będą posiadać sztućce 
plastikowe niezbędne do swobodnego spożycia posiłku, 

5. Do każdego gorącego posiłku wymaga się dołączenia serwetki lub chusteczki w ilości min. 
jednej do każdego jednego posiłku. 

6. Posiłek typu B i C dla każdego uczestnika powinien zostać podawany na ciepło i w 
jednorazowym pojemniku z kompletem jednorazowych sztućców. Posiłek powinien być dostarczony 
jako zestaw. 

7. Posiłki muszą być przygotowane z zachowaniem zasad racjonalnego żywienia, dobrze 
zbilansowane pod względem zawartości podstawowych składników odżywczych. Posiłki 
przeznaczone są dla osób w wieku 17-20 lat.  

8. Wykonawca będzie dostarczać posiłki na swój koszt, transportem gwarantującym 
utrzymanie odpowiedniej jakości przewożonych posiłków. Wykonawca jest zobowiązany do ceny 
zaproponowanej na formularzu oferty doliczyć wszystkie nośniki kosztów (również transportu) dla 
okresu wykonania zamówienia. 

9. Z uwagi na możliwą zmianę liczby uczestników oraz długości trwania zajęć 
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do zmniejszenia zakładanej ilości posiłków 
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przesunięć ilości posiłków między 
poszczególnymi typami tj. typem A, typem B, typem C  
 

§ 4 
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami przejściowymi 
wystawionymi raz na 3 miesiące w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury Zamawiającemu. 
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą potwierdzenia odbioru określonej ilości porcji o 
których mowa w § 3 ust.2. 
3. Należność Dostawcy będzie płatna przelewem na jego konto określone w fakturze. 
4. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował / nie będzie dysponował środkami 
pieniężnymi dopuszcza się inny uzgodniony z Zamawiającym termin wystawienia faktury.  
 

§ 5 
1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy będą kary umowne w wysokości 10%, naliczane od wysokości 
wynagrodzenia brutto za całość zamówienia liczonego jako przewidywana liczba uczestników x 
przewidywana ilość dni zajęć dodatkowych x średnia stawka zaoferowanych posiłków.   
2. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto 
za całość zamówienia liczonego jak w ust. 1.   
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokryje wartości szkody, a także w przypadkach, dla 
których kar umownych nie zastrzeżono. 
4. Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wierzytelności wynikającej z niniejszej  umowy z 
wierzytelności Dostawcy.  
 
 

§ 6 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: 
Kodeks Cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu miejsca siedziby 
Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Oferta Dostawcy stanowi integralną część umowy. 
5. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy i 
dwa dla Zamawiającego. 
 

 
  ZAMAWIAJĄCY                  DOSTAWCA 

 

 


