
projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego 
 

zawarta w dniu ………………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:  

 

Rzeszowskim Domem Kultury z siedzibą: ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, 

NIP: 5170310021, REGON: 180512890, zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: Panią Marzenę Stygę – Durak – Dyrektora Rzeszowskiego Domu 

Kultury 

 

a  

 

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

………………………………….., zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: ……………………………… – …………………  

 

o następującej treści:  

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: 

„Usłudze cateringowej zbiorowego żywienia dla dzieci w ramach półkolonii zimowych 

i letnich organizowanych przez Rzeszowskim Domu Kultury”.  

2. Zakres prac: świadczenie usługi cateringowej na rzecz Rzeszowskiego Domu Kultury.  

3. Integralną część umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie wymagane prawem ubezpieczenia, 

kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą umową.  

 

§ 2 

1. Umowę zawarto na czas określony: nie wcześniej niż od 14.02.2022 r. do 12.08.2022 r., przy 

czym przedmiot umowy będzie realizowany w trakcie trwania dwóch turnusów 

półkolonijnych: zimowego w dniach 14.02.2022 r. – 25.02.2022 r. oraz letniego w dniach 

27.06.2022 r. – 12.08.2022 r.  

2. Strony ustalają miesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy.  

3. Umowa niniejsza może ulec rozwiązaniu bez zachowania terminu wypowiedzenia, 

o którym mowa w ust. 2 w następujących przypadkach:  

 

1) co najmniej dwóch skarg osób korzystających z usług Wykonawcy, które zostaną uznane 

za zasadne,  

2) uniemożliwienie Zamawiającemu kontroli,  

3) stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje rzetelnie swoich 

obowiązków, a w szczególności stwierdzenia, że Wykonawca przygotowuje posiłki 

niezgodne z ustalonym jadłospisem, np. posiłki mają za małą gramaturę, kaloryczność, 

posiłki przygotowano z produktów nieświeżych, nie spełniają wymagań narzuconych 

prawem i nie zapewniają bezpiecznej konsumpcji. Stwierdzenie nie wykonywania przez 

Wykonawcę rzetelnie swoich obowiązków nastąpi na podstawie protokołu, który 

zostanie przedstawiony do wiadomości Wykonawcy w formie papierowej lub mailowej.  

 

 



§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………..… brutto (słownie:  

……………….. złotych brutto). 

2. W ramach zamówienia Zamawiający zakupi gotowe posiłki dla: 

1) Półkolonie zimowe: 11 filii Rzeszowskiego Domu Kultury x 15 dzieci  

165 dzieci dziennie przez 10 dni żywieniowych (ok. 1 650 osobo/dni żywieniowych).  

2) Półkolonie letnie: 12 filii Rzeszowskiego Domu Kultury x 15 dzieci 

180 dzieci dziennie przez 35 dni żywieniowych (ok. 6 300 osobo/dni żywieniowych).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy.  

4. Cena jednostkowa za osobo/dzień żywieniowy (składający się z śniadania, II śniadania, 

dwudaniowego obiadu) do Rzeszowskiego Domu Kultury wynosi: 

1) Za półkolonie zimowe  …………… zł (słownie: ……………) brutto. 

2) Za półkolonie letnie…………… zł (słownie: ……………) brutto. 

5. Ceny jednostkowe posiłków nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1. Wykonawca w takim przypadku nie będzie dochodził od Zamawiającego 

z tego tytułu żadnych roszczeń, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację usługi 

stanowiącej przedmiot umowy, na poziomie nie niższym niż 70% wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 

7. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie ilości 

posiłków i związanego z tym wynagrodzenia w razie, gdy liczba dzieci uczestniczących 

w półkoloniach będzie większa niż określona w ust. 1 – 2. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za posiłki dostarczone dla Rzeszowskiego Domu Kultury 

następuje na podstawie miesięcznego zestawienia ilości zamówionych posiłków 

w danym miesiącu, sporządzonego przez Zamawiającego. Podstawą do wypłaty jest 

wystawiona faktura za dany miesiąc dostarczania posiłków. Termin zapłaty faktury 

wynosi 14 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem 

z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.  

2. Wadliwie wystawiona faktura skutkuje brakiem zapłaty do czasu dostarczenia 

prawidłowo wystawionej.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się łączną kwotą ustaloną na podstawie 

rzeczywistych dostaw zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 

Rzeszowski Dom Kultury stanowiącym iloczyn wydanych posiłków i zaoferowanej ceny 

jednostkowej za osobo/dzień żywieniowy. 

4. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.  

6. Dane do wystawienia faktur: Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 

Rzeszów, NIP: 5170310021.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) przygotowywania i dostarczania posiłków zgodnie z normami na składniki pokarmowe 

i produkty spożywcze określonych przez Instytut Żywienia i Żywności. Receptury 



posiłków powinny być dostosowane do wieku dzieci i spełniać wymogi żywienia 

zalecane przez Instytut Żywienia i Żywności,  

2) przestrzegania przepisów wewnętrznych Rzeszowskiego Domu Kultury jako obiektów 

użyteczności publicznej w szczególności zakazu palenia tytoniu, używania otwartego 

ognia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,  

3) dostarczania jadłospisów z uzgodnionym wyprzedzeniem,  

4) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz innych 

obowiązujących na terenie Rzeszowskiego Domu Kultury,  

5) używania atestowanych urządzeń i materiałów,  

6) dostarczania posiłków spełniających wymagania określone prawem, o najwyższym 

standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami 

HACCP oraz przepisami prawa. Dotyczy to także użytych produktów,  

7) zachowania jakości zgodnie z przedstawionymi jadłospisami,  

8) transportowania posiłków własnym transportem z zachowaniem wymogów sanitarno-

epidemiologicznych w termosach/pojemnikach zabezpieczonych przed 

niekontrolowanym rozszczelnieniem,  

9) umożliwienia bieżącej i niezapowiedzianej kontroli zgodności przygotowywanych 

posiłków z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (np. waga 

posiłku),  

10) dostarczania posiłków z miejsca produkcji w godzinach określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia,  

 

2. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.), tj. 

pracowników wykonujących następujące czynności: przygotowanie i dostarczenie 

posiłków przez pracowników Wykonawcy podczas realizacji zamówienia. 

3. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 2 Zamawiający wymaga udokumentowania 

przez Wykonawcę w terminie do dnia 14 lutego 2022 r. faktu zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy 

o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę (wykaz osób), zawierających 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 3, 

w razie zmiany pracowników i przedłożyć tę aktualizację Zamawiającemu do 7 dni od daty 

dokonania zmiany pracownika. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest 

w szczególności uprawniony do żądania aktualnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki z produktów świeżych, 

spełniających wymagania narzucone prawem i zapewniających bezpieczną konsumpcję.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie wymagane prawem ubezpieczenia, 

certyfikaty i atesty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia i zobowiązuje się 

je dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka konieczność.  



 

 

§ 7 

W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań 

przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie 

innej firmie na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia 

szkody spowodowanej zwłoką.  

 

§ 8 

Wykonawca udziela gwarancji jakości na usługi związane z dostarczaniem posiłków, oraz 

terminową i ilościową dostawę.  

 

§ 9 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które naliczane będą 

w następujących przypadkach i wysokościach:  

 

1) w przypadku nie podjęcia realizacji usługi określonej w § 1 umowy w terminie tj nie 

wcześniej niż od dnia 14.02.2022 r. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 000,00 zł brutto,  

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy - 50% należności za dostarczoną ze zwłoką 

usługę,  

3) za niezrealizowanie usługi - w wysokości 300% należności za niezrealizowaną część 

usługi. 

4) w przypadku każdorazowego stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie jakości, składu 

lub wagi posiłku, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 000,00 zł brutto,  

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy w wysokości 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

6) za wykonywanie czynności określonych w § 5 ust. 2 przez osobę niezatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 

przypadek.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych 

Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania do Zamawiającego.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy kwoty 50% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 3 ust. 1 

 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął usług lub przerwał usługi z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy 

niż 2 dni,  

2) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy w sposób istotny,  

3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne,  

4) gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania 

usług, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego,  



5) gdy Wykonawca nie przedłoży w terminie oświadczenia o którym mowa w § 5 ust. 3 

i 4,  

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 11 

1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy 

nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli 

przyczyną niewykonania jest siła wyższa. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do 

pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, 

pandemie, epidemie, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części.  

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej umowa realizowana będzie na poziomie 

wynikającym z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie Wykonawcy 

uzależnione będzie od faktycznego wykonania umowy, tj. zamówionych i dostarczonych 

artykułów, bez prawa Wykonawcy do roszczeń z tego tytułu.  

 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie za 

zgodą stron.  

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i prawa zamówień publicznych.  

 

§ 14 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

Integralną częścią umowy są:  

1. Oferta z dnia …………….. złożona w postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Ogłoszenie – opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

…………………………………. ………………………………. 

        ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


