
 

Załącznik nr  5 Wzór umowy 

  

Umowa  

na świadczenie usług cateringowych  

dla Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim i Łańcucie 

  

zawarta w dniu ….……..…2018 r. w Kolbuszowej pomiędzy: 

Eweliną Mokrzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole 

„Słoneczny Zakątek” 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949, REGON 181128567. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 o następującej treści: 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania 

ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020. 

  

§ 1 

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 

„Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie 

Małopolskim i Łańcucie”, zgodnie z przyjętą specyfikacją– załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy i ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, 

zgodnie z przyjętą technologią żywienia w placówkach oświatowych, przestrzegając zasad 

wynikających z ustawy o warunkach zdrowotnych i żywienia. 



3. Wykonawca będzie pobierał i przechowywał próbki żywnościowe z przygotowanych 

posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i udostępniał je na 

każde żądanie przedstawicielom właściwych instytucji kontrolnych. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od daty podpisania umowy tj. od dnia 

………………2018 r. do dnia ……………. r. 

2. Strony ustalają terminy świadczenia usługi cateringowej od dnia ……………. roku do dnia 

…………………… 2019 roku w oddziale w …………………………………, w dni robocze, 

tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub 

dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkolu. 

3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora przedszkola będzie przekazywała informację o 

przewidywanej liczbie posiłków  telefonicznie w dniu dostawy do godziny 7.30. 

 

4. Wykonawca zapewni wyżywienie przez wszystkie dni obowiązywania umowy. Koszty 

związane z dostawą  posiłków do placówek ponosi Wykonawca. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się, zgodnie z 

przyjętą ofertą, w maksymalnej wysokości brutto: ………………………….. zł 

 (słownie ………………….…………………………………………..……….) za całość 

zamówienia. 

Cena jednostkowa posiłku wynosi: 

- śniadanie ………………………………. zł (słownie: …………………………………..…). 

- obiad ……………………………………zł (słownie: …………………………………..…). 

- podwieczorek…..……………………….zł (słownie: …………………………………..…). 

 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Ceny jednostkowe  nie podlegają zmianie oraz waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany ilości liczby posiłków (wynikających z 

frekwencji dzieci), a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. 

§ 4 

1. Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur / 

rachunków za poszczególne miesiące, wystawionych w oparciu o miesięczne zestawienie 

faktycznej liczby przygotowanych i dostarczonych posiłków. 

2. Zapłata należności wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury/rachunku 

częściowej/go nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku.  



3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie miesięczne zestawienie, o którym mowa 

w pkt.1, określające m.in. dzienną liczbę posiłków i liczbę dzieci, dla których posiłki zostały 

dostarczone, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

   

§ 5 

1. W przypadku przekroczenia terminów dostawy posiłków wskazanych w specyfikacji 

zamówienia– załącznik nr 1 do niniejszej umowy: 

a) od 30 do 60 minut Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

wartości określonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość przedmiotu umowy); 

b) powyżej 60 minut Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wartościokreślonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość przedmiotu umowy). 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającegood umowy wskutek okoliczności, za które 

ponosiodpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 

(łączna wartość przedmiotu umowy). 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy rozumianego w 

szczególności jako: 

a) trzykrotne dostarczenie posiłków o zaniżonej wartości wagowej lub kalorycznej w danym 

miesiącu, 

b) trzykrotne dostarczenie posiłków niezgodnie z ustalonymi dietami i jadłospisem, jak 

również aktualnie obowiązującymi przepisami w danym miesiącu, 

c) trzykrotne dostarczenie posiłków o mniejszej ilości w danym miesiącu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto 

przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia. 

4. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcęuwag, zgłoszonych przez 

Zamawiającego w terminie do 7 dni od otrzymania ich od Zamawiającego w formie pisemnej  

lub elektronicznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 500,00 

PLN za każdą nieuwzględnioną uwagę. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w ust. 1- 4, z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokośćustalonych kar umownych. 

7. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, Wykonawca naliczał będzie odsetki ustawowe. 

 

§ 6 

1. Wykonawca do realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia co najmniej 1 

osoby, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: 

- jest osobą bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 



- jest osobą młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracyi zostanie zatrudniona do 

realizacji zamówienia w celu przygotowania zawodowego; 

- jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

- inna, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. Okres zatrudnienia powinien trwać nieprzerwanie przez okres realizacji umowy na 

świadczenie usług cateringowych, a osoba, o której mowa w ust.1, powinna być zatrudniona 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować 

fakt zatrudnienia osoby, wymienionej w ust.1 (np. ewidencja czasu pracy). 

4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osoby, wskazanej w ust.1. W celu kontroli Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej spełnianie 

wymagań w zakresie realizacji klauzuli społecznej. 

5. W przypadku niespełnienia wymagań, przy realizacji zamówienia, w zakresie zatrudnienia 

osób wskazanych w ust.1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający może żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 10 % wartości podanej w § 3 ust.1 umowy. 

 

§ 7 

1. Strony mogą rozwiązać umowę, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia – 

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego: 

a) Zamawiający w przypadku: 

- powtarzających się skarg na jakość posiłków i sposób ich przygotowania, rozumianych jako 

3 skargi, zgłoszone w terminie jednego miesiąca do Zamawiającego, 

- niezachowania kaloryczności, dietetyki, gramatury i różnorodności posiłków, 

- trzykrotne powtórzenie się naruszeń obowiązków wynikających z załącznika nr 1 – 

specyfikacjazamówienia, 

b) Wykonawca w przypadku: 

- stwierdzenia, że Zamawiający notorycznie opóźnia się z zapłatą za wykonaną część usługi, 

2. Zamawiajacy może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawcyprzysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w 

przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

a) jednorazowej rażącej zwłoki Wykonawcy rozumianej jako brak przygotowania posiłków 

przez okres 1 dnia. 



b) nie spełnienia przez Wykonawcę dodatkowych warunków udziału w postępowaniu – 

zatrudnienia do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby, spełniajacej wymagnia określone 

w § 6 ust.1 umowy. 

§ 8 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

a. zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi 

b. zmiany spowodowane: 

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

zapytaniem ofertowym,  

- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały 

wpływ na realizację umowy 

- zminami formalno-organizacyjnymi. 

 

2. Przwidziane w ust. 1 okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  

3. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę 

zawartej umowy.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwym sądom powszechnym. 

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

stron. 

  

 …………………………………     …………………………… 

        (Zamawiający)        (Wykonawca) 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Specyfikacja 

Nr 2 - Oferta 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

Specyfikacja Zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

CPV: 

55520000-1 usługi dostarczania posiłków  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego 

obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla ……. dzieci uczęszczających do 

Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w ………………………………… w ramach realizacji 

projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” - RPO WP 2014-2020, Oś 

priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.  

Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu 

do wskazanej sali w przedszkolu posiłków wraz z napojami dla maksymalnie ……. dzieci 

dziennie w wieku od 2,5 do 7 lat.  Posiłki obejmują: 

- śniadanie  

- dwudaniowy obiad 

- podwieczorek. 

 

Termin realizacji usług – od ……………………. do ……………………. r. w dni robocze, 

tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub 

dodatkowo wolnych od zajęć w przedszkolu. 

Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków: 

Śniadanie:  

a. kuchnia mleczna  

b. kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, 

mieszanego z dodatkiem wędliny/sera żółtego/ sera białego/ jajka gotowanego/ ryby/ 

dżemu/ miodu/ warzyw 

c. napoje, takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao, kawa 

zbożowa 

 

Obiad: 

• zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, 

• drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal 

• kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko. 

• jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym 

samym tygodniu; 

• w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem 

mięsnym lub rybnym wraz z surówką;/  co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek 

mięsny / do każdego posiłku surówka/Każdy posiłek powinien zawierać produkty 



będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub 

nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, 

sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron). 

• potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 

dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 

aromatyzowanych; 

• w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, 

okazjonalnie smażone; 

• do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej 

ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju 

kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli; 

• zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno - mięsnym. 

• posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.  

 

 

Podwieczorek 

a. kasza jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z owocami/ galaretka z owocami/ mus 

owocowy/budyń z owocami/ warzywa (w formie sałatki) co najmniej 120 ml na 

dziecko  

 

b. napoje: woda mineralna niegazowana/sok/kompot -  0,5 l/ dziecko 
 
 

Warunki dotyczące transportu posiłków: Wykonawca dostarcza posiłki własnym 

transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). 

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach termoizolacyjnych zapewniających 

właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek 

odbierania termosów oraz ich mycia i wyparzania. 
 

Liczba dostarczanych  posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu,  

w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

ilości dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. W przypadku zmniejszenia liczby 

żywionych dzieci, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości 

zamówienia podanej w § 3 ust. 1 umowy do pełnej wysokości, zamówienia mniejszej liczby 

posiłków, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. Osoba 

wyznaczona przez Dyrektora przedszkola będzie przekazywała informację o przewidywanej 

liczbie posiłków  telefonicznie w dniu dostawy do godziny 7.30. 

Posiłki dostarczane będą dwa razy dziennie ( 8.30 śniadanie + zupa i godz. 13.00 drugie danie 

+ podwieczorek). 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego 

jadłospisu, zawierającego m.in. informacje o wartości kalorycznej posiłków, na 4 dni przed 

pierwszym dniem dostawy i każdym następnym dziesięciodniowym okresem żywienia, w 

celu akceptacji przez Dyrektora Przedszkola. 

Zamawiający w terminie do dwóch dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych 

zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. 
 

Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego. 



 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności 

dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym  

i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków: 

- zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C) 

- II danie - temperatura 65°C (+/-3°C). 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających 

normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w 

zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 

1125 ze zm.), 

b. do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone 

przez Instytut Żywienia i Żywności 

c. świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u. 

d. przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość  energetyczną oraz 

uwzględniać normy produktów każdej z grup. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od 

indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. 

posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb alergików).  

Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie 

dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu 

załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w 

każdym dniu.  

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Miejsce realizacji zamówienia – ……………………………………………………. Termin 

realizacji – od dnia udzielenia zamówienia do dnia ……………………. . 

 


