
 
 

 

 

 

Projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu” 
 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  Biuro projektu: 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  37-500 Jarosław 
Koło w Jarosławiu  ul. Wilsona 6a 

Zał. nr 4 do zapytania ofertowego 

Z dnia 15.10.2020 r., znak: PSONI/DP/2131- 12/2592/20                                                                                 

 

 

 

Umowa na przygotowanie i dostawę  posiłków dla uczestników projektu  

pn. „Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu”- Projekt 

 

Zawarta w ……………………. w dniu ………………….. r. pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie pod nr 0000010902, NIP: 792 10 19 877, REGON: 650886776 

mającym siedzibę przy ulicy Wilsona 6A, 37-500 Jarosław 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”reprezentowanym przez: 

1. ………… – ……………………. 

2. …………………. – …………… 

a: 

……………………………. mającym siedzibę ……………….. zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ………………….. 

 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, na podstawie Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 

2017 r. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostawy gorących 

posiłków dla 10 uczestników projektu pn. Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu” 

(DDP) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………… zgodnie z warunkami określonymi 

w zapytaniu ofertowym z dnia 15.10.2020 r. znak: PSONI/DP/2131-12/2592/20, które to 

dokumenty stanowią integralną część umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie i dostawę pierwszego i drugiego posiłku zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, tj.: 

1) pierwszy posiłek tj. zupa (pięć razy w tygodniu) oraz  

2) drugi posiłek tj.: 

a) dania jarskie np. pierogi, naleśniki, kopytka,  itp. (dwa razy w tygodniu), 

b) dania mięsne, w tym ziemniaki, surówka lub gotowane jarzyny  (trzy razy 

w tygodniu) lub zamiennie makaron z sosem i mięsem, 

c) dania rybne, w tym ziemniaki lub ryż, surówka (zamiennie z daniem mięsnym 

lub jarskim jeden raz w tygodniu). 

3. Kaloryczność, gramatura/pojemność oraz jakość powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, 

o którym mowa w ust. 1. 

4. Miejsce dostawy posiłków: DDP w Zarzeczu ul. Księdza Gajeckiego 2 na godzinę 12:00.  

5. Przewidywana liczba posiłków dziennie: pierwszy posiłek - 10, drugi posiłek - 10.  
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6. Posiłki będą dostarczane w pojemnikach jednorazowych utrzymujących ich wysoką 

temperaturę (pakowanie termiczne zgrzewane). Wykonawca zapewni jednorazowe sztućce 

niezbędne do spożycia posiłku.  

7. Przewidywana całkowita liczba posiłków w okresie trwania umowy: pierwszy posiłek – 5230 

szt. (523 dni x 10 posiłków dziennie), drugi posiłek: 5230 szt. (523 dni x 10 posiłków dziennie). 

8. Posiłki będą dostarczane zgodnie ze zgłoszonym dziennym zapotrzebowaniem.  

9. Posiłki muszą być sporządzone na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze 

standardami HACCP. Posiłki winny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, 

gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Przygotowane ze świeżych 

artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności posiłki, powinny składać się 

z odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych. Posiłki muszą być 

wykonywane z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie można używać produktów typu 

instant oraz gotowych produktów, czy półproduktów np. klopsy, gołąbki itp. 

10. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi oraz 

dostarczane w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 

t.j. z 2019 r, poz. 1252) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

11. Przygotowywane posiłki nie mogą być powtarzalne rodzajowo w ciągu tygodnia (5 dni) – nie 

dotyczy dodatków do dania mięsnego.  

12. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia diety 

żywieniowej na jeden lub większą liczbę posiłków.  

§ 2 

Termin realizacji 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od podpisania umowy, jednak nie 

wcześniej niż od 02.11.2020 r., do 30 listopada 2022 r. w dni robocze od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od  pracy.  

2. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega możliwość realizacji usługi w inny dzień 

(w sobotę) w zamian za inny dzień roboczy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy  

w zakresie warunków realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do produkcji i wprowadzania 

żywności do obrotu, w szczególności, że został wpisany do Rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz posiada decyzję 

o zatwierdzeniu zakładu i środka transportu do przewozu posiłków w systemie cateringowym 

do odbiorców zewnętrznych. 

2. Wykonawca ma obowiązek: 

1) zapewnienia ciągłości w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 

2) przedkładania Zamawiającemu celem akceptacji jadłospisu obejmującego okres 

2 tygodni (10 dni roboczych) co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi 

(jadłospis powinien określać datę dostarczenia posiłku oraz rodzaj/ nazwę posiłku); 

3) zatrudniać przez cały okres trwania umowy ….osobę/osoby niepełnosprawną/ne lub 

…… osobę/osoby bezrobotną/ne na podstawie skierowania urzędu pracy lub 

osobę/osoby, o której /ych mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym; 

4) poddawać się kontroli o której mowa w § 5, w tym udostępniać dokumenty oraz składać 

stosowne wyjaśnienia; 

5) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o utracie lub czasowym zawieszeniu 

uprawnień do prowadzonej działalności w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek 

żywności. 

3. Zamawiający ma obowiązek informować Wykonawcę o faktycznym zapotrzebowaniu na 

posiłki nie później niż do godziny 09:00 dnia, w którym posiłki mają być dostarczone pod nr 

tel. ………………………………………..  
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§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości …………… zł brutto (słownie: ………..), która to cena zawiera wszystkie opłaty 

oraz koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

a w szczególności podatek VAT w stawce …. %, w kwocie …………. zł.  

2. Cena jednostkowa łącznie za pierwszy posiłek i drugi posiłek ustala się w kwocie ……… zł 

brutto (słownie: ……………), netto: …… (słownie: ……………….) 

3. Zapłata wynagrodzenia w ramach umowy będzie realizowana na podstawie faktycznie 

dostarczonych posiłków na podstawie faktury VAT za każdy miesiąc świadczenia usługi. 

4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie wykaz faktycznie dostarczonych posiłków 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5. Należność za zrealizowaną usługę płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

tj. …………………………………………….. w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia, jednak 

nie więcej niż o 20 % zakresu określonego w SIWZ.  

§ 5 

Kontrola i nadzór realizacji przedmiotu umowy 

1. Zamawiający ma prawo kontroli i nadzoru realizacji niniejszej umowy. Zamawiający może 

w szczególności: 

1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek żywności, 

2) domagać się przedstawienia wszelkich informacji i wyjaśnień, w formie i terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. 

2. W związku z obowiązkiem Wykonawcy zatrudnienia wskazanej osoby niepełnosprawnej, 

osoby bezrobotnej lub osoby, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, 

Zamawiający ma prawo w szczególności do: 

1) wezwania Wykonawcy do przedstawienia, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania 

wezwania,  dokumentów i oświadczeń w zakresie spełnienia ww. wymogu (w 

szczególności kopii zawartych umów oraz odpowiednio kopii orzeczeń 

o niepełnosprawności w przypadku zatrudniania osoby niepełnosprawnej lub 

skierowania  powiatowego urzędu pracy w przypadku zatrudniania osoby bezrobotnej); 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu. Wykonawca udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych; 

3) przeprowadzania kontroli, na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca 

odpowiada za realizację zadania za pomocą wskazanych osób  (dotyczy także zakresu 

realizowanego ewentualnie przez podwykonawców). 

 

§ 6 

Powierzenie części zadania podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona samodzielnie/ powierzy następującą 

część zadania: ……………………….. podwykonawcy: ……………………. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o podwykonawstwie 

wskazując nazwę oraz siedzibę podwykonawcy.  

3. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

§ 7 

Rozwiązanie umowy, 

kary umowne 

1. W przypadku niewykonywania lub wykonywania w sposób rażąco nienależyty podstawowych 

obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do 
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rozwiązania umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu do 

usunięcia uchybień (po jednorazowym pisemnym wezwaniu do usunięcia uchybień).  

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień 

do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i wprowadzania żywności do obrotu. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, 

nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych są kary umowne 

w wysokości: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za realizowanie przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą 

umową (w tym niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych na 

Wykonawcę na mocy niniejszej umowy), jeśli niezgodność zostanie 

stwierdzona przez Zamawiającego w toku jej realizacji bądź w toku kontroli 

Zamawiającego, w wysokości 500 zł za każde naruszenie; 

b) za brak ciągłości w realizowanym zamówieniu w wysokości 500 zł za każdy 

dzień niezrealizowanego zamówienia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego ustalonego 

w niniejszej umowie. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 

z wyłączeniem okresu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień umowy 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie; 

3) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub/i 

Pośredniczącej; 

4) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany sposobu realizacji zamówienia 

z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji 

zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy 

udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę; 

5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), 

np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy  i inne zdarzenia, których przyczyny nie 

leżą po żadnej ze stron umowy, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne 

czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, 

a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne. Strony mają prawo do 
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skorygowania uzgodnionych zobowiązań. Strony zobowiązują się do natychmiastowego 

poinformowania się nawzajem  o wystąpieniu ww. przeszkód; 

6) wystąpi stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii – Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie 

informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić, wskazując konkretne okoliczności lub ograniczenia, w tym powołując podstawę 

prawną nałożonych ograniczeń. Wpływ ten musi zostać potwierdzony przez stronę umowy 

powołującą się na przedmiotową okoliczność. Potwierdzenie powinno nastąpić w formie 

oświadczenia lub dokumentów pochodzących m.in. od strony, instytucji publicznej lub 

podwykonawcy; 

7) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wykonawcy 

określone w umowie może ulec zmianom o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

8) nastąpi zmiana w zakresie liczby uczestników projektu – możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia o 20 %. Z tytułu zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem 

Zamawiającego.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

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

 

 

 

 

……………………………….                                                             ……….……………………… 
                            (Zamawiający)                                                                                                                                               (Wykonawca) 

 

 

 

 


