
Załącznik Nr 2 

      do zapytania ofertowego z dnia 12.09.2022 r. 

U M O W A (wzór umowy) 

 

zawarta w dniu ………………………. w Radecznicy pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej  

im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy Ewą Maj zwanym dalej Zamawiającym, a ……………., 

NIP: ………, zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający zleca Wykonawcy, który został wybrany                        

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dla którego nie stosuje się procedur 

zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych na dostarczenie gorących posiłków  

dla dzieci/uczniów, którzy będą uczęszczali do Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy. Wykonawca oświadczył, że posiada zgodę 

odpowiedniej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącą żywienia dzieci  

w placówkach oświatowych. 

      § 2 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczanych posiłków zgodnie  

z rzeczywistą potrzebą. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji 

korzystających dzieci/uczniów. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków 

zgodną z zapotrzebowaniem złożonym telefonicznie przez wyznaczonego pracownika szkoły 

do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym kolejny dzień żywieniowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o sytuacjach nadzwyczajnych, 

skutkujących nieobecnością dzieci w szkole, tzn. przekaże Wykonawcy stosowną informację 

przynajmniej na jeden dzień przed spodziewanym tego typu wydarzeniem. 

3. Realizacja zamówienia obowiązuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku – do piątku,  

za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy oraz nauki 

szkolnej od godz. 10.10 do godz. 10.20. 

4.   Posiłki Wykonawca dostarczać będzie do szkoły własnym transportem, w specjalistycznych 

termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych 

potraw, których zwrot nastąpi następnego dnia. Wykonawca posiada odpowiednie atesty                        

i certyfikaty. 

5. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu 

żywności i na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające 

dostosowanie pojazdu. 

6. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych z podaniem 

składników wagowych (gramatury) potraw oraz występujące alergeny i dostarczany Zamawiającemu 

do zatwierdzenia przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym 

przez Wykonawcę. 

7. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczenia posiłków                              

z jednodniowym wyprzedzeniem zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. 



§ 3 

1. Dostarczane posiłki powinny być jednodaniowe i zawierać: 

a)  3 razy w tygodniu tzw. drugie danie: porcję mięsa lub ryby (ryba min. raz w tygodniu)                      

z surówką i dodatkami (ziemniaki, ryż, różnego rodzaju kasze czy makarony), pierogi, bigos, 

fasolka po bretońsku itp. oraz owoc. 

b)  w pozostałe dwa dni zupa z wkładką mięsną z dodatkiem w postaci chleba lub bułki                         

i owocu. 

2. Dostarczane posiłki mają być różnorodne, niepowtarzalne w tym samym tygodniu, 

pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci/uczniów. Posiłki muszą być sporządzone 

zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być 

wykonane ze świeżych artykułów spożywczych i posiadać aktualne terminy ważności – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Przygotowanie posiłków powinno być wykonane przez kadrę posiadającą wymagane 

kwalifikacje zawodowe, spełniającą wymogi SANEPID-u, oraz w oparciu o bazę kuchenną  

i transportową przystosowaną do sporządzania i transportu posiłków dla żywienia zbiorowego. 

4.  Posiłki powinny przez co najmniej 1 godzinę od ich dostarczenia zachować odpowiednią 

temperaturę, aby posiłki były “ciepłe” w momencie ich wydawania – zgodnie z przepisami 

prawa. 

      § 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego odbioru niewykorzystanych dań i termosów, 

w których będą przywożone posiłki. Odbioru niewykorzystanych dań z siedziby Wykonawcy 

dokonywać może także inny podmiot, z którym Wykonawca ma podpisaną stosowną umowę. 

Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcje we własnych pomieszczeniach termosów  

i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi 

i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania w swojej siedzibie próbek żywnościowych 

w odpowiednich ilościach – zgodnie z przepisami prawa. 

 

      § 5 

1.  Za wykonanie i dostarczenie posiłków, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ………zł brutto (słownie ………. zł brutto) od ……… r. do ………….r. za jeden 

posiłek w rozbiciu na: 

- „ wsad do kotła” tj. (opłata jako równowartość surowców wykorzystywanych  

do przygotowania gorącego posiłku)………………………………………….. zł/osobę netto 

       ………………………………………….. zł/osobę brutto 

- koszt transportu i przygotowania posiłku …………………………………. zł/osobę netto 

         ……………………………………….. zł/osobę brutto 

- całkowity koszt posiłku ( 100%) ……………………………….. zł/osobę netto 

………………………………………….. zł/osobę brutto 

Owoc 

- całkowity koszt  ( 100%)………………………………….……………….. zł/osobę netto 

………………………………………….. zł/osobę brutto 



2.  Strony ustalają, iż cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym wartość VAT, wyliczona wg aktualnie obowiązującej stawki 

wynoszącej 8 % i nie ulegnie zmianie, ani waloryzacji przez cały okres trwania umowy. 

3.  Rozliczenie za dostarczone do szkoły posiłki, będzie następowało w okresach miesięcznych 

na podstawie faktur wystawionych w terminie do dnia 5 następnego miesiąca.  

4. Zapłata za wystawione faktury następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy                   

w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone 

posiłki. 

6.  Za nieterminowe opłacenie dostarczonych faktur, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki               

w wysokościach odsetek ustawowych za opóźnienie. 

7.  Wykonawca zapłaci karę umowną: 

- za każdy przypadek niedostarczenia posiłków w danym dniu w wysokości 1000 zł; 

- za każdy przypadek dostarczenia posiłków nieodpowiadających normom jakościowym,           

w szczególności grożących lub powodujących zatrucia pokarmowe lub problemy trawienne,           

w wysokości 5000 zł; 

- za każdy przypadek nieodebrania odpadów pokonsumpcyjnych w wynikającym z umowy                    

w terminie – 100 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. 

8.   Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych.  

 

      § 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……… r. do ………….r.  

z uwzględnieniem dni wolnych od pracy przewidzianych w harmonogramie szkoły. Wszelkie 

zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony umowy obowiązuje  14 - dniowy termin wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie 

musi mieć formę pisemną z odbiorem potwierdzonym przez strony umowy, pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

niedostarczenia posiłków przez trzy kolejne dni, wystąpienia w okresie obowiązywania umowy 

dwóch przypadków dostarczenia posiłków nieodpowiadających normom jakościowym,               

w szczególności grożących lub powodujących zatrucia pokarmowe lub problemy trawienne. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 

rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą 

na drodze sądowej, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.  

6.  Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

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

            WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


