Umowa o dostarczenie usługi cateringowej
zawarta dnia ….
pomiędzy
zwanym dalej Zamawiającym
a

zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej łącznie Stronami
o następującej treści:

Preambuła
(A)

Strony oświadczają, iż Zamawiający jest podmiotem organizującym szkolenia w ramach projektu
„KWALIFIKACJOM NA RATUNEK” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego a Wykonawcą dostawcą usług cateringowych.

(B)

Intencją obu Stron jest zawarcie umowy.

(C)

Każda ze Stron oświadcza, że Umowa została zawarta przez nią należycie, a ponadto że wszystkie
wynikające z niej zobowiązania są wiążące i mogą być skutecznie egzekwowane zgodnie z warunkami
Umowy.

Strony czynią z powyższej preambuły integralną część umowy.
§1
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przed Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi cateringowej
dla uczestników szkoleń zawodowych w ramach projektu .„KWALIFIKACJOM NA RATUNEK”
realizowanego w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, wskutek realizacji Zapytania ofertowego nr RPOWSL0338/catering/1.
2. Jako usługa cateringowa rozumiane jest wyżywienie w postaci przerwy kawowe oraz obiadu
dwudaniowego. Usługa realizowana jest w ten sposób, że:
1) W wypadku szkolenia w formule od 6 do 8 godz. dziennie, Wykonawca dostarczy wyżywienie
obejmujące: 2 przerwy kawowe i obiad dwudaniowy.
2) W wypadku szkolenia w formule od 4 do 6 godz. dziennie (zaplanowanych na popołudnie)

Wykonawca dostarczy wyżywienie obejmujące: poczęstunek w postaci 1 przerwy kawowej.
3) W wypadku szkolenia w formule powyżej 8 do 12 godz. dziennie, Wykonawca dostarczy
wyżywienie obejmujące: 3 przerwy kawowe i obiad dwudaniowy.
Wyżywienia zapewnione zostanie wszystkim uczestnikom szkolenia.
3. Usługa wykonywana będzie w wymiarze średnio 4800 całodziennych poczęstunków (przerwa kawowa
oraz obiad) łącznie, po jednym na jednego uczestnika podczas jednego 8-godzinnego dnia zajęć.
Planowanych jest do 4800 całodziennych poczęstunków (osobodni), liczonych w następujący sposób.
Jednostka miary rozumiana jest jako uśredniony koszt wyżywienia (przerwa kawowa oraz obiad)
jednego uczestnika podczas jednego 8-godzinnego dnia zajęć. Planowanie jest 50 edycji szkolenia,
każda edycja ma trwać 8 dni, a w każdym szkoleniu ma uczestniczyć do 12 uczestników. Łącznie daje to
4800 osobodni – całodziennych porcji wyżywienia.
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§2
[obowiązki Wykonawcy]
Wykonawca realizuje niniejszą umowę poprzez dostarczanie posiłków wg załącznika nr 1 do niniejszej
umowy – Szczegółowych warunków, jakim ma odpowiadać dostarczana żywność.
Wyżywienie odbywać się będzie w dwóch etapach: Przerwy kawowej i obiadu.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przerwy kawowej, jeżeli szkolenia dla tej samej
grupy osób w danym dniu będą trwać co najmniej 4 godziny lekcyjne.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przerwy obiadowej, jeżeli szkolenia lub warsztaty
dla tej samej grupy osób w danym dniu będą trwać co najmniej 6 godzin.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w załączniku nr 2
do niniejszej umowy – Warunki realizacji zamówienia.
Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia
realizacji zamówienia. Zamawiający zapewnia sprzęt w postaci stołów dla spożywania posiłków.
Wykonawca musi zapewnić dostarczenie wyżywienia każdego dnia szkoleń zawodowych zgodnie z
harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.

§3
[kary umowne]
1. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z
harmonogramem, Zamawiający nalicza Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% łącznego
wynagrodzenia Wykonawcy za zapewnienie wyżywienia na przedmiotowym szkoleniu.
2. W wypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy
oraz bez zachowania należytej staranności Zamawiający nalicza Wykonawcy karę umowną w
wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy za zapewnienie wyżywienia na przedmiotowym
szkoleniu .
3. W przypadku stwierdzenia oceny wyżywienia na danym szkoleniu, a wynikającej z ankiet wypełnianych
przez uczestników po zakończonym szkoleniu, na poziomie 3 lub niższym (w 6-stopniowej skali)
Zamawiający nalicza Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za
zapewnienie wyżywienia na przedmiotowym szkoleniu.
§4
[realizacja kryterium społecznego umowy]
1. W toku realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizowania kryterium
społecznego poprzez zatrudnienie osoby, która ma status osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub
innej, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
2. Wykonawca przy zawarciu niniejszej umowy przedkłada komplet dokumentacji, z której wynika
zatrudnienie osoby wskazanej w ust. 1.

3. Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy jest oświadczenie zawierające informację ile osób znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zostanie zaangażowanych przy realizacji umowy na cały czas
jej trwania, oraz czym się będą zajmowały przy realizacji umowy.
4. W przypadku utraty przez Wykonawcę statusu podmiotu spełniającego klauzulę społeczna
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz nałożyć karę umowną na
Wykonawcę w wysokości iloczynu kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi
składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia
niespełniania klauzuli społecznej, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę o której mowa w ust. 1, lub przez Wykonawcę,
Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby o której mowa w ust. 1 w
terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z osobą zwolnioną. Zamawiający uprawniony będzie do
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww.
osób.
6. Za osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. (MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 uważa się osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a
także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
7. Za osobę bezrobotną, uważa się osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. Nr 149, z późn. zm.).
8. Za osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, uważa się osoby, o których mowa w
Ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2011 Nr 43 poz. 225).
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§5
[sposób dokonywania zamówień i płatności]
Strony ustalają, iż cena za jeden całodzienny poczęstunek obejmujący przerwę obiadową wynosi …. zł,
Strony ustalają, iż cena za jeden posiłek obejmujący przerwę kawową wynosi … zł.
Strony określają, iż podstawą wystawienia faktury będzie cotygodniowe zestawienie zamówienia
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiający potwierdza prawidłowość zestawienia w
terminie 2 dni od jego otrzymania.
Wykonawca wystawi fakturę za wykonane usługi zgodnie z ustaloną ceną oraz ilością zamówionych
posiłków nie wcześniej niż przed potwierdzeniem prawidłowości zestawienia, o którym mowa
powyżej.
Strony określają, iż walutą zapłaty za wykonaną usługę będzie polski złoty.
Strony ustalają, że zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ...

§6
[czas trwania, zmiany i wypowiedzenie umowy]
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony – do dnia …..
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Strony.
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę listem poleconym, z zachowaniem miesięcznego
terminu wypowiedzenia w wypadku w którym Wykonawca narusza jakikolwiek zapis niniejszej umowy.
W takim wypadku, wypowiedzenie odnosi skutek, jeżeli Wykonawca nie zaprzestanie wskazanych
naruszeń w dodatkowym terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 dni .
Zamawiający może listem poleconym wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym niniejszą umowę,
jeżeli:




Wykonawca przestanie spełniać kryterium społeczne umowy na okres dłuższy niż 14 dni,
Zamawiający uzyska informację o rażąco niestarannym wykonywaniu niniejszej umowy, w
szczególności poprzez niską jakość oferowanych posiłków, brak świeżości produktów, lub serwowanie
posiłków niespełniających wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji
stanowiącej podstawę do rozwiązania umowy.
6. W przypadku niezasadnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych. Zamawiający wobec Wykonawcy
odpowiada za szkodę wywołaną niezasadnym rozwiązaniem umowy tylko w granicach winy umyślnej.
§7
[doręczenia pism]
1. Ilekroć w niniejszej umowie formułuje się określenie “zawiadamia” lub “informuje”, należy je rozumieć
jako zawiadomienia, do których stosuje się przepisy niniejszego paragrafu.
2. Strony ustalają, iż wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami odbywają się w języku polskim, w formie
pisemnej za potwierdzeniem nadania i odbioru Stronom.
3. Strony ustalają, iż adresami do korespondencji są:
 dla Zamawiającego –
 dla Wykonawcy –
§8
[spory wynikające z umowy]
1. Strony zastrzegają właściwość prawa polskiego do rozwiązania sporów.
2. Wszelkie spory, jakie ujawnią się w związku z realizacją niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności
rozwiązywać będą w drodze porozumienia. W wypadku braku osiągnięcia porozumienia, wszelkie
spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§9
[postanowienia końcowe]
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Umowa sporządzona jest w języku polskim.
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