
 

Wzór umowy 

 

zawarta dnia ........ 2018 r. w Mielcu w wyniku wyboru Wykonawcy w zapytaniu ofertowym 

przeprowadzonym w dniu …….. 2018 r. pomiędzy: 
 

Powiat Mielecki 

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec 

NIP: 817-19-80-506 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 

ul. Wojska Polskiego 2B, 39 – 300 Mielec 

reprezentowane przez Pana Zdzisława Nowakowskiego – Dyrektora CKPiDN w Mielcu 

działającego z upoważnienia: Uchwała Nr 96/673/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 10 

stycznia 2017 r.  

zwane w dalszej części umowy Zamawiającym,  
 
a 
 
……………………….., ul. ………………… w imieniu, którego działa …………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

 

§ 1 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej tj. obsługi przerw kawowych oraz 

obiadów wraz z dostawą posiłków w ilości 800 zestawów dla uczestników kursów umiejętności 

zawodowych w  ramach  projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – edycja II” dla osób 

dorosłych uczestniczących w szkoleniach realizowanych w systemie zaocznym (w soboty i 

niedziele) w siedzibie CKPiDN. Wykonawca dostarczy posiłki do wskazanych sal w budynku 

CKPiDN w Mielcu. 

2. W skład menu wchodzi: 

Zestaw na przerwę kawową dla 1 osoby (w grupie od 8 do 14 osób): 

- min. 500 ml kawy i herbaty, cukier, mleko do kawy, cytryna; 

- min. 0,2 l wody mineralnej niegazowanej i min. 0,2 wody gazowanej; 

- słodka przekąska: ciastka kruche min. 3 rodzaje (min. 120 g na osobę, przy zachowaniu 

zbliżonych proporcji pomiędzy ilościami poszczególnych rodzajów ciastek), 

- słona przekąska: np. paluszki, krakersy, precle, orzeszki itp., co najmniej 50 g na osobę. 

Zestaw na przerwę kawowa ma być dostępny przez cały czas trwania szkolenia. 

Obiad dla 1 osoby (w grupie od 8 do 14 osób): 

- zupy: porcja co najmniej 350 ml na osobę (dopuszcza się zupę z dodatkiem np. krokiet) 

- danie główne: co najmniej 150 gram mięsa (różne rodzaje mięsa wieprzowego, wołowego lub 

drobiu oraz ryby) oraz co najmniej 100 gram dodatków np. ziemniaki, frytki, ryż, kasza, makaron 

oraz co najmniej 100 gram surówki. 

3. Posiłki będą zamawiane przez Zamawiającego z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem z 

zastrzeżeniem, że jednorazowo zamawiana ilość posiłków nie będzie mniejsza jak 8 zestawów.  

4. Posiłek powinien być podawany w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu 



 

z żywnością. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie pozostałych elementów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia tj. sztućców jednorazowych, serwetek.  

5. Zamówienia powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm). 

 

§ 2. 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w 
niniejszej umowie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ustalonymi 
zwyczajami oraz wytycznymi Zamawiającego. 

 

§ 3. 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych 

wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 
przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów 

spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. 
U. nr 171 poz. 1125 ze zm.). 

§ 4. 

Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy sukcesywnie w terminie do dnia 30 czerwca 

2019 roku. 

§ 5. 

1. Łączna liczba zestawów cateringowych (posiłków), o której mowa w § 1 ust. 1 może ulec 
zmianie ze względu na zmianę liczby uczestników szkoleń, zmianę liczby dni szkoleniowych 
lub inne obiektywne okoliczności (np. odwołanie zajęć w danym dniu). 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianych zestawów cateringowych 
(posiłków) w sytuacji spowodowanych przyczynami losowymi (np. rezygnacja  uczestnika  
udziału w szkoleniu, zakwalifikowanie do szkolenia innej niż planowana liczby osób,  itp.). 

3. Zamawiający, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany będzie do zapłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie zamówioną i dostarczoną zestawów cateringowych 
(posiłków). 

 
§ 6. 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 
………… (słownie złotych: ………..………..) złotych brutto tj. łącznie z podatkiem VAT 
liczone jako iloczyn zamówionych zestawów cateringowych i ceny jednostkowej. 

2. Cena za jeden zestaw cateringowy tj. przerwę kawową i jeden obiad wynosi ……………. zł 
brutto. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. Warunkiem 
otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona, poprawnie wystawiona faktura 
VAT. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT według następującego schematu: 
NABYWCA: 

Powiat Mielecki 

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec 

NIP: 817-19-80-506 

 

ODBIORCA: 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 

ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec 

5. Wystawione faktury Wykonawca doręczy na adres Centrum Kształcenia Praktycznego i 



 

Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec. 
 

§ 7. 

 Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w transzach na podstawie faktury  
wystawionej za dany miesiąc wykonywania umowy na podstawie protokołu podpisanego przez 
Strony stwierdzającego wykonanie usług (ilości zamówionych i dostarczonych zestawów 
cateringowych).  

 Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 

§ 8. 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy,  

b) z tytułu niedostarczenia zestawów cateringowych zamówionych na dany dzień w wysokości 

1.000,00 zł za każde takie zdarzenie, 

c) z tytułu opóźnienia zamówionej dostawy na dany dzień i wskazaną w zamówieniu 

Zamawiającego godzinę o ponad 60 minut bez względu na przyczynę opóźnienia w 

wysokości 200,00 zł za każde takie zdarzenie, 

2.   Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3.   W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w § 6 niniejszej 

umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego za okres zwłoki zapłaty ustawowych 

odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem. 

 

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) Wykonawca nie wywiązuje się z umowy tj.: nie zapewnił co najmniej trzykrotnie zestawów 
cateringowych zamówionych dla uczestników szkolenia na dany dzień; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu, o którym mowa w 

§7 ust. 1, 

c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 

może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 
 

§ 10. 

1.   Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić 

wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3.   Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) ofertą Wykonawcy - załącznik nr 1 

b) wzór protokołu – załącznik nr 2, 



 

4.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 11. 

Na wypadek sporu między Stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

 

 

Zamawiający:           Wykonawca: 

 


