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Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego ZS6.254.4.2021.MG 

 
Projekt umowy nr ………………….. 

 
zawarta w dniu ……………………… roku  w Rybniku, pomiędzy: 
Miastem Rybnik – Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Stanisława Małachowskiego 145, 44-200 
Rybnik 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
Dyrektora – Grażynę Adamczyk  
a 
……………..…………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………, z siedzibą  
w …………..………, wpisanym do rejestru działalności gospodarczej nr ……………..……………, 
NIP/PESEL: …………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości 
nieprzekraczającej 130 000 złotych. 

 

§ 1. 
1. Zamawiający zaleca, a Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do 

świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących 
posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) dla uczniów  Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku. 
Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym 
standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości  zgodnie z normami HACCP oraz 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane   w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). 

4. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za jakość posiłków dostarczonych do  
szkoły. 

5. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu tygodniowy jadłospis z 3-dniowym 
wyprzedzeniem oraz podaną gramaturą posiłków, ich składem i alergenami. 

6. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 06.09.2021 r. do 17.06.2022 r.  
od poniedziałku do piątku o godzinie 11:00 z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, 
ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. W wyjątkowej 
sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej 
godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 



Strona 2 z 4 

 

 
7. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnej  lub telefonicznej informacji przekazanej 

Wykonawcy  o terminie   przerw w zajęciach 
8. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów. 

Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie 
Wykonawcy najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia. 

 
 

§ 2. 
Termin realizacji przedmiotu umowy:  od 6 września 2021 roku do 17 czerwca 2022 roku. 

 

§ 3. 
1. Wartość jednego posiłku strony umowy ustalają na kwotę … zł, słownie: ……….. brutto. 

Łączna wartość zamówienia wynosi ……………zł, słownie:……………..…….. . 
2. Podstawę rozliczeń z tytułu realizacji niniejszej umowy stanowić będą faktury VAT 

wystawiane na koniec miesiąca zgodnie z zestawieniem dokumentującym ilość 
dostarczonych posiłków  w danym miesiącu. Zbiory zestawień  za dany okres 
rozliczeniowy winne być potwierdzone przez osobę  upoważnioną  na podstawie 
dziennych dowodów dostawy. 

3. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany  
na fakturze. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 
6. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego  

w następujący sposób: 
Nabywca: 
Miasto Rybnik, 
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 
NIP: 642-001-07-58  
 

Odbiorca: 
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku 
ul. Stanisława Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik 

 

§ 4. 
1. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących 

utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw (termosy powinny 
być dublowane, tj. przy dostawie obiadu pełne wymieniane na puste), środkami 
transportu przystosowanymi do przewozu żywności. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dbałości o stan techniczny i czystość termosów oraz ich 
naprawę.  

3. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole 
realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 
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§ 5. 

1. W razie niewykonania, nienależytego wykonania lub rażącej zwłoki w wykonaniu 
niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowych 
terminów i nałożyć na Wykonawcę karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego, 
2) za opóźnienie w wykonaniu usługi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego  

za każdy dzień roboczy przekroczenia terminu wskazanego w § 3.  
3) naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 

kar umownych przez Zamawiającego. 
 

§ 6. 
1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest …………………… 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………..…… 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana  

ta wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 
 

§ 7. 
Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
Wykonawca: 

1) zleci wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 8. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 9. 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących 

przypadkach: 
1) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, 
2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym, którego Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć przed 
zawarciem niniejszej umowy oraz którego nie mogli uniknąć, ani któremu nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należnej staranności, w szczególności: powódź, pożar  



Strona 4 z 4 

 

i inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Zamawiającego i Wykonawcy, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej 
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 

5) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub jej oznaczenia i danych, 
6) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

jest skutkiem zmiany przepisu prawa, 
7) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia lub 

zwiększenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8) wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej 
formy pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 12. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 

§ 13. 
Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  
dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 

  Zamawiający       Wykonawca   


