
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
UMOWA Nr ………………… 

 
zawarta w dniu ..................... 2019 r. w Polańczyku, pomiędzy Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, 
reprezentowaną przez:  
Adama Piątkowskiego – Wójta Gminy Solina, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a: ............................................................................................................................................................., 
reprezentowanym przez: ........................................................................................................................, 
REGON: ........................., NIP: ........................., KRS: ............................................................................,  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:  
 

§ 1 
Umowę niniejszą zawiera się na podstawie zarządzenia Nr 0050/49/II/14 Wójta Gminy Solina z dnia 22 maja 2014 
roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych  
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
19 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na „Przygotowanie  
i dostarczanie posiłków w formie cateringu dla dzieci do Publicznego Przedszkola w Bukowcu na rok szkolny 
2019/2020.” 
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca: 

a) oświadcza, że posiada i będzie posiadał w całym okresie realizacji umowy wszelkie wymagane prawem wpisy 

do rejestru, uprawnienia, zezwolenia itd. do wykonywania  działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy 

w szczególności posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

b) oświadcza i zapewnia, że dysponuje oraz dysponować będzie przez cały okres obowiązywania umowy wiedzą, 

potencjałem technicznym i osobowym, koniecznymi do prawidłowego, terminowego i zgodnego z przepisami 

prawa wykonania umowy,  

c) oświadcza, że nie zostało wobec niego wszczęte jakiekolwiek postępowanie, w szczególności upadłościowe, 

egzekucyjne które mogłyby wpływać na jego zdolność do wykonania umowy oraz, że według najlepszej wiedzy 

Wykonawcy nie występują okoliczności, które przemawiałyby za wszczęciem takich postępowań w przyszłości.  

d) oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że:  

− jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej umowy, oraz że osoby podpisujące umowę w jego imieniu 

są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy;  

§3 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na przygotowaniu  

i dostarczaniu posiłków w formie cateringu dla dzieci do Publicznego Przedszkola w Bukowcu na rok szkolny 
2019/2020, zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy i obowiązującymi przepisami prawa,  
w terminie określonym niniejszą umową. 

2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zapotrzebowanie na określoną ilość posiłków  
w sposób uzgodniony z Wykonawcą lub w dzień dostawy telefonicznie do godz. 7:40,  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe 
Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich 
ceny jednostkowej. 

4. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia  
w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i zmniejszenie liczby 
posiłków, a Wykonawcy w związku z tym nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie: śniadania, obiadu – pierwsze, drugie danie wraz 
z podwieczorkiem - zwany dalej posiłkiem wraz z załadunkiem i rozładunkiem posiłków oraz wniesieniem do 
pomieszczeń wskazanych przez Dyrektora szkoły lub osoby upoważnione, dla dzieci  w wieku 3-6 lat, w ilości 
szacunkowej 36 dzieci uczęszczających do Publicznego  Przedszkola w Bukowcu.  



6. Codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości, 
7. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że dopuszczają możliwość zmiany (zmniejszenia) liczby dzieci o której 

mowa w ust. 5  przy zachowaniu stawki za jednodniowe wyżywienie jednego dziecka ustalonej w § 10, ust. 1 
niniejszej umowy. 

 
§4 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się: od 1 września 2019 r. do 31 lipca 2020 r. 

2. Miejsce spełnienia świadczenia: Publiczne Przedszkole w Bukowcu, Bukowiec 37; 38-610 Polańczyk. 

§ 5 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:      

a) przygotowanie posiłku za pomocą własnego personelu, 
b) dostarczenie przygotowanych i poporcjowanych posiłków w termosach, pojemnikach hermetycznych, 
c) codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości, 
d) mycie i wyparzanie termosów w siedzibie Wykonawcy. 
e) dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczone posiłki.   

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowywać. 
Wykonawca jest zobowiązany dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne  
i estetyczne).  

3. Zamawiający nie dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 
 

§ 6 
1. Posiłki będą dostarczane i wydawane 2 razy dziennie: 
− śniadanie w godzinach  8.40 – 9.00, 
− obiad z podwieczorkiem w godzinach 12.20 – 12.40 do kuchni Publicznego Przedszkola w Bukowcu lub 
pomieszczenia wskazanego przez dyrektora przedszkola lub osoby upoważnionej, przygotowywane przez 
Wykonawcę od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2019/2020 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  
z uwzględnieniem planowanej miesięcznej przerwy wakacyjnej. 

2. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie 
zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie z codziennym 
zapotrzebowaniem.  

4. Szacunkowa liczba dzieci objętych zamówieniem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie.  
W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie 
zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. 

5. Nabywca dopuszcza zmianę w ilości posiłków w okresie obowiązywania umowy.  
 

§ 7 
1. Jadłospis będzie sporządzany przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych 

zestawów żywieniowych) i przedstawiany na 7 dni, najpóźniej do czwartku poprzedzającego tydzień, którego 
jadłospis dotyczy. Jadłospis może obejmować okres dwóch tygodni lub miesiąca. Wszelkie zmiany w jadłospisie 
sugerowane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione będą brane pod uwagę przez Wykonawcę.  

2. Dzienny jadłospis obejmuje:  
a) pierwszy posiłek np: kanapka lub bułka, herbata, soczek, kakao, zupa mleczna, serek, jogurt; masło mleczne, 

dżem lub masło orzechowe do pieczywa, pieczywo (chleb) - dostarczane na zmówienie telefoniczne  
(w rezerwie) dla dzieci potrzebujących zjeść większą ilość posiłku;  

b) drugi posiłek: pożywna zupa, drugie danie, napój (kompot lub sok),  
c) trzeci posiłek np: podwieczorek: owoc (w całości), bułka słodka, kanapka, napój (sok), jogurt. 

3. Wskazane menu stanowi jedynie otwarty katalog proponowanych posiłków i może zostać poszerzone  
o dodatkowe pozycje w porozumieniu z Zamawiającym. 

4. Pod pojęciem pożywnej zupy należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez 
ograniczenia ilościowego.  

5. Pod pojęciem drugie danie należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi 
jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też 
stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety itp. Proponowane zestawy: pierogi -nadzienie 



różne; kopytka -dodatki różne; naleśniki -nadzienie różne; mięso/ryby -dodatki ziemniaki, surówka; gołąbki -
sosy różne; gulasz -dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane -sos; pulpety w sosie -surówka.  

6. Jadłospis powinien być urozmaicony, uwzględniający sezonowość surowców, a dzienny zestaw produktów 
winien gwarantować pełnowartościowe posiłki o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej oraz 
wysokich walorach smakowych.  

7. Urozmaicenie posiłków powinno dotyczyć:  
a) doboru posiłków,  
b) barwy,  
c) smaku i zapachu,  
d) konsystencji,  
e) sposobu przyrządzenia potraw,  

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb 
dzieci.  

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 

produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie 
żywności i łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

2. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłku oraz normy 
produktów dla dzieci w wieku 3-6 lat. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie 
Fast Food lub mrożonki. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, 
posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych  
i sanitarnych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłku.  
W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia, 
nabywca kosztami badania oraz ewentualnych kosztów stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę. 

4. Przygotowanie posiłków zgodnie ze współczesnymi zaleceniami racjonalnego żywienia, podstawę wyżywienia 
powinny stanowić produkty o wysokiej zawartości pełnowartościowego białka, węglowodanów, produkty 
mleczne, warzywa, owoce. 

5. Dostarczone posiłki muszą posiadać określoną temperaturę, którą Zamawiający będzie na bieżąco kontrolował 
tj: -zupa –temperatura75°C +/-3°C, drugie danie –temperatura 65°C +/-3°C. 

6. Posiłki mają być dostarczone w pojemnikach zbiorczych przystosowanych do kontaktu z żywnością (posiadające 
atest) i utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłku. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

8. Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Wykonawcy. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia próbki każdej składowej części potrawy, określonych  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek 
żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu. Nabywca zastrzega sobie prawo do żądania w uzasadnionych 
przypadkach powyższych próbek. 

10. Wartość próbek żywności Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę całodziennego wyżywienia. 
11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaopatrzenie w surowce i produkty niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy, ponosząc odpowiedzialność za właściwe przygotowanie w procesie finalnym. 
Zakupu surowców niezbędnych do przygotowania posiłków Wykonawca dokonywał będzie w punktach 
zapewniających ich wysoką jakość.  

12. Zupy i sosy winny być przygotowywane na bazie produktów naturalnych, bez użycia półproduktów (np. zupy  
i sosy w proszku). Nie dopuszcza się stosowania zup i ziemniaków z komponentów proszkowych (gotowe, 
paczkowane) i produktów w konserwach np. konserwy ryb. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 

§ 9 
1. Wykonawca będzie zachowywać segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia,  

w wyznaczonych godzinach, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach hermetycznych i termosach, 
zapewniających przydatność potraw do spożycia,  zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki 
dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie 
wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu 
posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.  



2. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. 
posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone  
z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. 

3. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. 
 

§ 10 

1.Stawka za jednodniowe wyżywienie jednego dziecka (posiłek) wraz z wszystkimi kosztami z nimi związanymi  

       ( np. przygotowanie)wynosi:  

Brutto …........................... zł  słownie złotych brutto: (….....................................................................................), 

2. Stawka za jednodniowy dowóz posiłku wraz z wszystkimi kosztami z nimi związanymi  

       Brutto …........................... zł  słownie złotych brutto: (….....................................................................................), 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4. W trakcie trwania umowy wynagrodzenie nie ulega waloryzacji.  

§ 11 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach miesięcznych 
na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków, potwierdzonych wykazem żywionych dzieci oraz liczbą 
wydanych posiłków, przez Dyrektora Przedszkola.  

2. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT  (po zakończeniu miesiąca)w terminie do 
14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  
5. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie nie przysługuje. 
 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz spełnienie wymagań określonych 

odpowiednimi przepisami w zakresie wykonywanej usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy w szczególności 

za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki mogące wystąpić u osób spożywających dostarczane przez Wykonawcę 

posiłki. 

2. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem lub 
zaniechaniem przy wykonywaniu dostawy/usługi będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do 
Zamawiającego i osób trzecich. 

§ 13 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Stwierdzenie  wadliwości  dostarczonych  posiłków  na  skutek naruszenia   norm   żywnościowych,   

przepisów   sanitarno - epidemiologicznych w wys. 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 
2) Opóźnienia w dostarczaniu posiłków w wysokości 50 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia. 
3) Opóźnienia w odbiorze pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych w wysokości 50 zł brutto za każdą 

godzinę opóźnienia. 
4) za każdy inny przypadek naruszenia obowiązków umownych, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 1 000 zł brutto jednorazowo, 
5) W wysokości czterokrotnego średniego wynagrodzenia miesięcznego  brutto Wykonawcy  w  przypadku 

bezzasadnego   odstąpienia   od   umowy   przez Wykonawcę oraz  odstąpienia  od  umowy  przez  
Zamawiającego  z  przyczyn  określonych w § 14 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy (również wypłacanego na podstawie faktury 
miesięcznej) wszelkie kary umowne ustalone w niniejszej umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując 
niniejszą umowę. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi od tych kar oraz 
kosztami upomnień z faktur wystawionych przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie posiada faktur 
wystawionych przez Wykonawcę, z których mógłby dokonać potrącenia, to Wykonawca ma obowiązek zapłacić 
kwoty wskazane w zdaniu w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku kontynuowania świadczenia usługi.   

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy 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 wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

   a) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów szczególnych, 
   b) nie rozpoczął wykonywania umowy w terminie określonym w umowie, 
   c) zaniechał realizacji umowy, tj. nie realizuje jej przez kolejne 2 dni kalendarzowe, 
   d) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie wykonuje    
        umowy zgodnie z jej treścią, 
   e) wystąpiła niezgodności oświadczeń i zapewnień złożonych przez Wykonawcę w umowie w jakiejkolwiek  
        kwestii.  
3. Wykonawca jest  zobowiązany  do  natychmiastowego  informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla 
ciągłości dostaw objętych zamówień. 
4. W razie nie wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi 
wykonanie umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez obowiązku uzyskania upoważnienia sądowego. 
 

§ 15 

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 

podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których 

mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do 

wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§ 16 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszej umowy w przypadku 

złożenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach dostępu do informacji publicznej, lub na podstawie 

innych przepisów wiążących Zamawiającego. W takim przypadki Wykonawca nie będzie dochodził od 

Zamawiającego żadnych roszczeń. 

§ 17 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie kierował na adres 

Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod adres 

wskazany w umowie ma skutek prawny.  

§ 18 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 

- Zamawiający. 
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