
                                                                                                 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
UMOWA O WYKONANIE USŁUGI – projekt 

 
zawarta w dniu .................................. pomiędzy: 
Fundacją Dom Autysty, ul. Międzychodzka 16/14, 60-371 Poznań, reprezentowanym przez: 
 ……………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   
a 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................................
............................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
 .......................................................................................................................................................... 
 …………..................……………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
po przeprowadzeniu postępowania w trybie zasady konkurencyjności o której mowa w sekcji 6.5.2 dokumentu pn. Wytyczne w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi w zakresie dla uczestników zajęć w Domu Autysty w Poznaniu w ramach 

projektu „Razem do samodzielności-kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów”  realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków zgodnie z treścią zapytania ofertowego, na 
podstawie którego dokonano wyboru jego oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2  

1. W celu nadzoru i kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustanawiają swoich przedstawicieli w 
osobach: 
 ze strony Zamawiającego – …………………………... – tel. ………………….., 
 ze strony Wykonawcy – ………………………………. – tel. …………………..   

2. Wszelka korespondencja związana z  niniejszą umową wymaga formy pisemnej 
3. Korespondencja musi być doręczona danej stronie na poniższe adresy: 

 Zamawiający – e-mail: ……………………………………….. 
 Wykonawca – e-mail: ……………………………….. 

4. W przypadku zmiany przedstawicieli, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze stron zobowiązana jest do 
poinformowania w formie pisemnej drugiej strony o dokonaniu takiej zmiany w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe. 

 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W przypadku 
wygaśnięcia dokumentu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu, jego na żądanie, nowego dokumentu, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada dokumenty dopuszczające środek transportu mogący służyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami do transportu żywności. W przypadku wygaśnięcia dokumentu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na jego żądanie nowego dokumentu. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia kopii tego dokumentu w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od dnia zakończenia 
dotychczasowego dokumentu.  

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w procesie przygotowania posiłków, będą posiadali 
aktualne książeczki zdrowia i spełniali wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach prawa, ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów dotyczących pandemii COVID-19. 

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się świadczyć przedmiotową usługę z należytą starannością, terminowo i fachowo. 
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym wystarczającym do prawidłowej realizacji 

postanowień przedmiotu niniejszej umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym 

poprawne wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.  
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu dokonywanie bieżącej organoleptycznej oceny jakości podawanych 

posiłków.  
2. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania drogą elektroniczną uwag w zakresie nieprawidłowości 

dotyczących realizacji postanowień niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia usługi objętej niniejszą umową, zgodnie ze wskazaniami aktualnej 

wiedzy. 



 
§ 5 

1. Całkowita wartość niniejszej umowy wg cen i ilości w niej określonych na dzień jej zawarcia ustala się na kwotę 
……………………. zł brutto (słownie zł: ………………………….). 

2. Cena zawiera łączne i całkowite koszty wykonania usługi objętej niniejszą umową. 
3. Wykonawca gwarantuje utrzymanie ceny jednostkowej zaproponowanej w ofercie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy) przez okres trwania umowy o wykonanie usługi. 
4. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczane na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych usług zgodnie 

ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z Załącznika Nr 2 do 
niniejszej umowy. 

5. Za wykonanie usługi rozliczenia stron będą następować za okresy miesięczne po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego. 

6. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty po otrzymaniu faktury VAT, przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze.  

7. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązany jest do jej wystawienia w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o niezgodności z zamówieniem, umową lub błędach 
rachunkowych na fakturze.   

8. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy nie będzie stanowić podstawy do zapłaty należności.  
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. 
10. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczone posiłki nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania usługi objętej 

niniejszą umową.  
11. W razie opóźnienia z zapłatą ceny przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki.  
12. W trakcie realizacji zamówienia określonego w niniejszej umowie obowiązują zapisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym.  

 
§ 6 

1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszego zamówienia, w tym za narażenie bądź 
spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich w związku z prowadzoną usługą.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody Zamawiającego jak i osób trzecich spowodowane 
czynnościami podejmowanymi przez pracowników Wykonawcy lub osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 
zadania, niezależnie od tego czy czynności te mają związek z realizacją niniejszej umowy.  

3. W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawcy Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w realizacji postanowień niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych posiłków jaki i wszelkie spowodowane nimi szkody wobec 
Zamawiającego jak i wobec osób trzecich. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania bądź zaniechania czynności określonych w 
niniejszej umowie, w tym sankcje nałożone na Zamawiającego w związku z nienależytym wykonaniem usługi przez 
Wykonawcę.  
 

§ 7 
1. Zamawiający zastrzega, że w razie stwierdzenia nieprawidłowego wykonania postanowień niniejszej umowy jest uprawniony do 

reklamowania wykonanej usługi. 
2. Fakt nieprawidłowego wykonania usługi, w tym uchybień w zakresie wykonywania usługi objętej niniejszą umową, Zamawiający 

stwierdza i opisuje na protokole reklamacji dostarczanych posiłków. Wykonawca o reklamacji zostanie poinformowany na adres 
e-mail ………………………………. 

3. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę w czasie 1 godziny od momentu zgłoszenia dokonanego przez 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia potwierdzonych przypadków nienależytego wykonania lub niewykonania usług w 
terminie 1 godziny od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. W razie wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu 
kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.. 

2. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu posiłków przekraczającego 30 minut, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy zaistniały przypadek opóźnienia.  

3. W razie dostarczenia posiłków niezgodnych w zakresie zamówionej liczby i rodzajów, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł brutto za każdy zaistniały przypadek.  

4. W razie wystąpienia nienależytego wykonania usługi w szczególności w przypadku złej jakości dostarczonych posiłków (np. 
niska temperatura, nieodpowiednia gramatura, naruszenie wymogów dotyczących poszczególnych diet), Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł brutto za każdy zaistniały przypadek.  

5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją wyrządzonych szkód. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 
wystawionych przez niego faktur, o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

 
 



§ 9 
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:  
a) zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana cen następuje 

z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie 
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku 
podatkowego,  

b) zmiany polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu). 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt a) nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej towaru oraz nie mogą być niekorzystne 

dla Zamawiającego.  
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych poinformować pisemnie Zamawiającego o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) niniejszej umowy. 
 

§ 10 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istnieniu interesów 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca: 
 utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności, 
 dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, które spowodowały konieczność zamknięcia 

działalności Wykonawcy.  
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia minimum trzykrotnego nienależytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, 
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego oświadczenia złożonego 

drugiej stronie i zawierać uzasadnienie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach.  
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności wymienionych w ust. 3 niniejszej 

umowy, Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot zamówienia.   
6. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część niniejszej umowy 

wykonaną do daty odstąpienia od niniejszej umowy.  
7. Za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w 

wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i 

technicznym mogącym stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym szczególności do: 
 ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,  
 przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,  
 zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,  
 niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. 

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 
niniejszej umowy. 

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 30 
dniowego okresu wypowiedzenia.  

 
§ 12 

Umowa została  zawarta na czas określony od dnia ……………………roku do dnia ………………… roku. 
 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  
 
 

    WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY 


