
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 6 
do Zapytania ofertowego 

  
 Wzór umowy 

 
Umowa nr ................/2021 

zawarta w dniu …………………….. r. 
 
pomiędzy: 
Fundacją Idee Społeczne FIDEES w Łodzi, ul. Kusocińskiego 61, 94-054 Łódź wpisaną do KRS 
pod numerem 0000617327, NIP: 769-222-53-96, REGON: 364415549 reprezentowanym 
przez Marzenę Ambroziak – Wiceprezes Fundacji, zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
................................ z siedzibą w ......................... przy ul. ............................., oznaczonym nr 
NIP .................... i REGON .........................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS  .................., w imieniu którego działa  
- .......................... – ......................, 
- .......................... – ......................, zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Umowa zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku Zapytania ofertowego 
przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia: 
„Przygotowanie, dostawa i podanie dwudaniowego obiadu 25 uczestnikom Klubu 
„Biedroneczki” prowadzonego przez Fundację Idee Społeczne FIDEES w ramach 
projektu „Pracuś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, 
Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  obejmuje: 
a. przygotowanie, dowóz i podanie dwudaniowego obiadu uczestnikom klubu 

„Biedroneczki” (min. 4 os., max. 25 os.), obecnym w siedzibie klubu mieszczącej się  
w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej 4, Gmina Pabianice, powiat pabianicki, 

b. przygotowanie i dowóz zestawów cateringowych obejmujących dwudaniowy obiad do 
wskazanych miejsc zamieszkania uczestników na terenie Gminy Pabianice, powiat 
pabianicki. 

c. Usługa będzie realizowana w okresie od ………….06.2021 r. r. do 30.06.2023 roku, w 3 dni 
w tygodniu, w liczbie ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 
dla  25 osób każdego dnia, zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych 
przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego. 

d. Posiłek będzie dostarczony do: 
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 siedziby klubu w godzinach od 12:00 do 13:00, 
 wskazanych miejsc zamieszkania uczestników klubu w godzinach od 12:00 do 14:00. 
Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00, dnia poprzedniego będzie 
informował Wykonawcę o liczbie obiadów, która będzie dostarczana do siedziby klubu  
i liczbie obiadów do dostarczenia pod wskazane adresy zamieszkania uczestników klubu. 
Informacja ta będzie też uwzględniała liczbę obiadów dla osób o specjalnych 
wymaganiach żywieniowych (jeżeli uczestnikami będą osoby o specjalnych potrzebach 
żywieniowych, np. brak tolerancji laktozy). Wykonawca uwzględni te informacje  
i dostarczy odpowiednią liczbę obiadów dostosowanych do potrzeb tych osób. 

e. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 dostarczenia posiłków w formie dwudaniowego obiadu do siedziby klubu 

„Biedroneczki” w Woli Żytowskiej 4, Gmina Pabianice, powiat pabianicki  
w odpowiednich przeznaczonych do tego celu zbiorczych pojemnikach wielokrotnego 
użytku, podania posiłku uczestnikom i zabrania pozostałości po konsumpcji. Zastawę  
i sztućce zapewni każdorazowo Zamawiający, z zastrzeżeniem iż w przypadku 
wprowadzenia regulacji prawnych, związanych z sytuacją pandemiczną COVID-19 lub 
inną, zobowiązujących podmioty prowadzące Kluby i placówki wsparcia dziennego do 
korzystania wyłącznie z naczyń jednorazowego użytku, będzie wymagał od 
Wykonawcy dostarczania posiłków do Klubu w opakowaniach jednorazowych oraz 
jednorazowych sztućcy do każdego wydanego posiłku.  

 dostarczenia posiłków w formie dwudaniowego obiadu w odpowiednich do tego celu 
pojemnikach jednorazowych do wskazanych miejsc zamieszkania uczestników na 
terenie Gminy Pabianice, powiat pabianicki. 

W obu przypadkach pojemniki, w których będą posiłki muszą być termoizolacyjne, 
zabezpieczające jedzenie przed wylaniem lub schłodzeniem, umożliwiające łatwe 
porcjowanie na miejscu oraz ich dystrybucję. 

f. Wykonawca zapewni kosze wraz z workami na śmieci na zużyte naczynia jednorazowe 
oraz resztki pokonsumpcyjne. 

g. Wykonawca dostarczy obiady własnym transportem (samochód spełniający wymogi 
sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Transport obiadów powinien odbywać się 
w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość 
przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na 
Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia  
i wyparzania, jeżeli będzie taka konieczność. 
 
Oferta Wykonawcy złożona w procedurze zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz 
zapytaniem ofertowym, stanowią integralną część niniejszej umowy.   

 
§ 2 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej 
umowie oraz zgodnie z: 
1) treścią ,,zapytania ofertowego” wraz z załącznikami, 
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2) wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 
2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 poz. 2021), rozporządzeń 
wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,  

3) wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2  
w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny 
Inspektorat Sanitarny oraz przestrzegania Q&A dotyczących żywności i koronawirusa 
Głównego Inspektora Sanitarnego, 

4) postanowieniami złożonej oferty. 
 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na okres od ………...06.2021 roku do 30.06.2023 roku. 

 
§ 4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
a) jakość posiłków, 
b) zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia  

i wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed 
Państwowym Inspektorem Sanitarnym, 

c) posiadanie odpowiednich pojemników, do transportowania wszystkich obiadów. 
2. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać i realizować uwagi Zamawiającego dotyczące 

sposobu wykonywania usług w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do 
jakości lub sposobu realizacji usługi. Zastrzeżenia będą składane przez Zamawiającego na 
adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie, ustalone na podstawie złożonej przez niego oferty w kwocie 
…………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………złotych 00/100 brutto) 
za jeden dwudaniowy obiad dla jednej osoby. Łącznie wartość umowy nie przekroczy 
………………. zł brutto (słownie: ……………………………………….złotych 00/100 brutto). 

2. Strony zgodnie ustalają, że cena za jeden dwudaniowy obiad nie może wzrosnąć  
w okresie wykonywania umowy. 

3. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn wynagrodzenia za jeden 
dwudaniowy obiad i  liczby obiadów dostarczonych. 

4. Wypłata należności za świadczoną usługę nastąpi na podstawie faktury, wystawionej 
przez Wykonawcę, najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w którym 
świadczona była usługa, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
w/w fakturze, w terminie do 30 dni do dnia przekazania Zamawiającemu faktury, pod 
warunkiem posiadania środków na koncie projektu. W przypadku opóźnienia  
w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.  

5. Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi po przedstawieniu zbiorczego zestawienia 
dostarczonych obiadów i podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

6. W przypadku nie przedłożenia i podpisania w terminie wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, 
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Zamawiający oświadcza, że będzie mógł rozliczyć świadczoną usługę za dany miesiąc 
jedynie w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym była ona 
świadczona, a w przypadku czerwca 2023 r. (ostatni miesiąc realizacji projektu), do 30 
czerwca 2023 r. Nieterminowe przedłożenie Zamawiającemu dokumentów 
rozliczeniowych skutkować będzie odmową Zamawiającego wypłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia w związku z niewywiązaniem się przez niego z niniejszej umowy.  

7. Za chwilę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu realizacji niniejszej umowy, jest współfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 6  
1. Zamawiający rozwiąże niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w każdym czasie  

w przypadku: 
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie przez IP bez prawa do odszkodowania na 

rzecz Wykonawcy; 
2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.  

W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% łącznego wypłaconego Wykonawcy do dnia rozwiązania niniejszej umowy 
wynagrodzenia. 

2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3.  Wykonawca, jest zobowiązany, w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, dokumentów potwierdzających spełnienie 
klauzuli społecznej, jeżeli Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie o jej spełnieniu, tj. 
kopię umów o pracę osób zatrudnionych lub nowozatrudnionych wraz z dokumentami 
potwierdzającymi przynależność do jednej z grup, określonych w treści klauzuli. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów  w sposób zapewniający 
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.  

4.  W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, w terminie i na zasadach 
określonych w ust. 3, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 
0,5% wynagrodzenia łącznie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż za 30 dni zwłoki 
włącznie. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, w terminie i na 
zasadach określonych w ust. 3, po upływie 30 dni od dnia, w którym dokumenty 
powinny zostać złożone, Zamawiający rozwiąże umowę z Wykonawcą w trybie 
natychmiastowym, nakładając karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Kary określone w ust. 4 i 5 nie 
podlegają sumowaniu.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu a nie 
wypłaconemu jeszcze przez Zamawiającego wynagrodzenia. 

 
§ 7 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, Wytycznych oraz inne, właściwe dla przedmiotu umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

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

 
 

 
 

 
……………………………….        ……………..…………… 
     Wykonawca                        Zamawiający 
 
 
  
 


