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Znak sprawy: 161/W/BUD/11/WAD  

 

UMOWA NR ………../BUD/2011 
 

 

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

 

Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, 

ul. Leszczyńskiej 7, NIP: 549-10-25-755, reprezentowaną przez: Edwarda Szydło – Dyrektora 

Szkoły,  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest usługa cateringowa świadczona w trakcie kursów w Zespole 

Szkół Nr 1 w Wadowicach dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu „Budownictwo to 

jest to!”. 

2. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1, współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2. „Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a ten zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego usługi cateringowej obejmującej w szczególności przygotowanie 

i dostarczenia cateringu lub świadczenia jej w lokalu przeznaczonym na konsumpcję.  

2. Usługa świadczona będzie dla: 

a. uczestników dwóch 10-cio osobowych grup kursu kosztorysowania wspomaganego 

komputerowo (łącznie, nie więcej niż: 20 spotkań × 10 osób) – danie obiadowe; 
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b. uczestników jednej 10-cio osobowej grupy kursu obliczania konstrukcji budowlanych 

wspomaganego komputerowo (łącznie, nie więcej niż: 15 spotkań × 10 osób) – danie 

obiadowe. 

Szczegółowe harmonogramy spotkań zostaną przekazane na 2 dni przed rozpoczęciem 

kursu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a zmiany terminu usługi cateringowej, 

b zmniejszenia liczby osób, na rzecz których będzie świadczona usługa. 

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy, na 3 dni przed 

świadczeniem usługi w wypadku, o którym mowa w pkt a i w dniu świadczenia usługi 

cateringowej co do sytuacji, o której mowa w pkt b.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia, niezbędne do świadczenia tego 

typu usług. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej w sposób profesjonalny 

i z najwyższą starannością, przy zachowaniu wszelkich wymaganych zasad sanitarnych, 

uwzględniając następujące zasady: 

a. ciepły posiłek podany będzie w pojemnikach jednorazowych,  

b. Wykonawca zobowiązuje się posprzątać opakowania i sztućce po zakończeniu 

posiłku, 

c. Wykonawca zobowiązuje się do zabrania swoich rzeczy każdorazowo w dniu 

świadczenia usługi zaraz po jej zakończeniu, 

d. takie same posiłki nie będą serwowane częściej niż dwa razy w ciągu szkolenia i nigdy 

w kolejnych dniach, 

6. Usługa będzie świadczona na terenie Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Słowackiego 4 

w Wadowicach lub w lokalu, oddalonym nie więcej niż 300 metrów od miejsca, w którym 

odbywa się kurs, pozwalającym na komfortową, jednoczesną konsumpcję wszystkim 

osobom, w ilości wymienionej w harmonogramach poszczególnych kursów. 

 

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie za usługę cateringową (wraz z podatkiem VAT), o której mowa w § 2 

ust. 2, w przeliczeniu na jednego uczestnika w trakcie jednego dnia kursu kosztorysowania 

wspomaganego komputerowo i kursu obliczania konstrukcji budowlanych wspomaganego 

komputerowo wyniesie ……….. złotych (słownie: ………………………. złotych brutto); 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie wyliczone jako iloczyn ilości 

dostarczonych obiadów i stawki wynagrodzenia określonej w ust. 1.  
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3. Całkowity koszt usługi cateringowej, o której mowa w § 2 niniejszej umowy nie 

przekroczy ……………. złotych brutto (słownie: ……………………….... złotych brutto) 

w całym okresie obowiązywania umowy.  

4. Na wynagrodzenie za usługę cateringową świadczoną dla uczestników kursów 

Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT i doręczał je Zamawiającemu każdorazowo 

w terminie do 7-ego dnia po zakończeniu kursów. 

5. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktury VAT za każdy zakończony miesiąc 

trwania usługi i niezwłoczne jej dostarczenie zamawiającemu.  

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej 

fakturze pod warunkiem dyspozycyjności środków na wyodrębnionym na potrzeby 

realizacji projektu „Budownictwo to jest to!” rachunku bankowym.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy 

jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.   

 

§ 4 

 

Usługa świadczona będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Koordynatora 

Szkolnego – Panią Dorotę Szemik, na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem kursów, 

w ramach których będzie świadczona usługa cateringowa.  

 

§ 5 

 

W przypadku niewykonania usługi w wyznaczonym terminie lub niewłaściwie wykonywania 

usług Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

 

Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości zamówienia za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w wykonaniu usługi.  

 

§ 7 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o przeszkodach 

uniemożliwiających wykonanie usługi na co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym 
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terminem. W każdym takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

wykonania usługi przez innego Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości lub części 

osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 8  

1. Osobami do kontaktu w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest Pani 

Dorota Szemik  – Koordynator Szkolny, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach – 

numer telefonu 33 8732470. 

2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ………..….. – numer telefonu ………….… 

 

§ 9  

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 

mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo lub rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

stron. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                               Wykonawca 

    

      

........................................     ……………................................ 

 

 


