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         Załącznik nr 2 do ogłoszenia– projekt 

umowy  

 
PROJEKT - UMOWA USŁUGI 

zawarta w dniu...............2017 roku w Cedrach Małych, pomiędzy: 

 
Przedszkolem Samorządowym nr 2 w Cedrach Małych z siedzibą w Cedrach Małych, przy                       
ul. Wiślanej 11/4, 83-020 Cedry Wielkie, NIP  6040031381, reprezentowaną przez: 

Mirosławę Matyjas – Dyrektora Przedszkola 

Zwanego dalej „Realizatorem projektu”  
 

a 
………………………….... z siedzibą  w ………………………………., ul. ………………………………………………. 
działającą zgodnie z wpisem do ………………………………………., NIP …………………………………., , 

reprezentowaną przez: 
 

1) ……………………………. - ……………………………………………………. 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”  usługi 

 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Realizator projektu powierza zgodnie z dokumentacją zamówienia i ofertą Wykonawcy, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: Świadczenie usług cateringowych 

dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych, w ramach projektu pn.: „Upowszechnianie i 

podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie” w okresie od  

04.09.2017 r. do 13.07.2018 r. oraz od 03.09.2018 r. do 12.07.2019 r."  

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Realizatora projektu  usługi 

cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, 

które będą uczęszczać do Oddziału Przedszkolnego w Trutnowach mieszczącego się w Trutnowach przy 

ul. Św. Piotra i Pawła 3  w okresie wskazanym w ust. 1.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie ti. śniadanie, obiad  

i podwieczorek dla grupy średnio 25 dzieci.  

4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach śniadania - godz. 8:30,  

obiad i podwieczorek 12.30  

5. Realizator projektu określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 

04.09.2017 r. do 13.07.2018 r. oraz 03.09.2018 r. do 12.07.2019 r. w ilości 433 dni tj. 10 825 śniadań, 

10 825 obiadów dwudaniowych, 10 825 podwieczorków.  

6. Dzienny jadłospis obejmuje:  

1) Śniadanie: 

a) kuchnia mleczna; 
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b) kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, mieszanego 

z dodatkiem wędliny / sera żółtego / sera białego / jajka gotowanego / ryby / dżemu/ miodu / 

warzyw, parówka; 

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

2) Obiad: 

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

b) drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal, 

c) kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko; 

3) 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. 

7. Owoce podawane dzieciom mają być w całości. Niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu  

pomiędzy kilkoro dzieci. 

8. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (tj. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1156) 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od  

indywidualnych potrzeb dzieci (zgodnie z zaświadczeniem lekarskim) i do zawarcia diet  

w jadłospisie.  

10. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca  

świadczenia usług (nie dotyczy września 2017 roku) ustali i przedstawi do zatwierdzenia Realizatorowi 

projektu propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca. Każda modyfikacja jadłospisu musi być 

zaakceptowana przez Realizatora projektu. Propozycja jadłospisu na miesiąc wrzesień 2017 roku 

zostanie przedstawiona Realizatorowi projektu maksymalnie 1 dzień roboczy przed terminem podpisania 

umowy.  

11. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne  

i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.  

12. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów  

pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w dniu dostawy  

posiłków.  

13. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane  

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

14. Stan posiłków i sposób dowożenia muszą spełniać wszelkie przewidziane prawem wymogi,  

w tym Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.  
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15. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany  

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł w tym samym czasie i tej  

samej ilości.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za  

kontakt z Realizatorem projektu.  

17. W cenie oferty należy uwzględnić równy koszt posiłków standardowych i dietetycznych  

(w razie zgłoszenia przez Realizatora projektu potrzeby przygotowania takowych).  

18. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie  

finansowe Wykonawcy usługi z Realizatorem projektu odbywać się będzie na podstawie faktycznie  

dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.  

19. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Realizatorowi projektu 

przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem uprzedzenia Wykonawcy co najmniej 

na 1 dzień wcześniej do godziny 15 :00.  

20. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. Wykonawca  

zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów  

najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.  

21. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci  

objętych wychowaniem przedszkolnym. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.  

22. W przypadku wyjazdu dzieci przedszkolnych na wycieczkę Wykonawca winien przygotować w  

ramach środków przeznaczonych na dany dzień żywieniowy zupę i tzw. "suchy prowiant" dla  

dzieci biorących udział w wycieczce. O planowanej wycieczce i liczbie biorących w niej udział  

dzieci Realizator projektu poinformuje Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem (szczegóły będą  

uzgodnione pomiędzy dyrektorem przedszkola a Wykonawcą). Dla dzieci pozostających  

w placówce Wykonawca dostarczy posiłki w zwykłym trybie.  

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość  

dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu  

i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci,  

24. W przypadku opóźnienia w dostawie posiłków przekraczającego 30 minut Realizator projektu jest  

uprawniony do zapewnienia posiłków na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wg zamówienia 

Realizatora projektu.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wszelkie  

spowodowane nim szkody, tak wobec Realizatora projektu jak i wobec osób trzecich, na rzecz których  

przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany.  

§3 

Strony zgodnie ustalają, że terminy wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wynoszą:  
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od 04.09.2017 r. do 13.07.2018 r. i od 03.09.2018 r. do 12.07.2019 r.  

§4 

1. Strony ustalają, Że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zwane w niniejszej umowie  

"wynagrodzeniem umownym", w kwocie nie wyższej niż:  

 brutto:  _____ zł. (słownie:  _________ , złotych), w tym podatek VAT, której wartość określa oferta 

Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stawka jednostkowa poszczególnych posiłków wynosi:  

a) Śniadanie ……… kwota brutto 

b) Obiad …….kwota brutto 

c) Podwieczorek …..kwota brutto 

3. Stawki określone w ust. 2 są stałe i nie podlegają zmianom w okresie realizacji niniejszej umowy.  

§ 5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu urnowy następować będzie z dołu w 

okresach miesięcznych na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za wykonaną  

w poprzednim miesiącu część przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić do każdej faktury/rachunku załącznik, który stanowić będzie 

integralną jej część, w którym wskaże ilość dostarczonych posiłków zatwierdzoną przez Realizatora 

projektu.  

4. Realizator projektu zobowiązuje się do zapłaty faktury / rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych  

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………., prowadzony w 

………….  

§6 

Wykonawca gwarantuje, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie, a mianowicie:  

a) Dostarczane produkty żywnościowe będą świeże, a produkty gotowane przygotowywane tego  

samego dnia, co świadczenie usług cateringowych;  

b) Termosy do przewozu posiłków będą wysterylizowane zgodnie z przepisami w tym zakresie  

obowiązującymi.  

§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane  

w następujących przypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Realizatorowi projektu kary umowne:  

a) za nie wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy dzień, w którym przedmiot umowy nie został wykonany.  
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b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Realizatora projektu z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto. W takim przypadku od kwoty kary zostanie odjęta kwota kar uprzednio naliczonych za te same 

naruszenia, które były przyczyną odstąpienia od umowy. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia.  

3. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony  

opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego ( art. 471).  

4. Realizatorowi Projektu  przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach  

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 8 

1. Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

2. Realizator projektu dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie np. harmonogramu płatności,  

godziny dostarczania posiłków, sposobu zgłaszania dzieci, ilości posiłków. Zmiana ilości posiłków,  

która spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o 10% lub więcej niż 10% wartości  

zamówienia określonej pierwotnie w umowie jest możliwa gdy ilość dzieci uczęszczających do  

Oddziału Przedszkolnego zostanie zwiększona w wyniku zmiany przepisów m.in. dotyczących organizacji  

oświaty i nauczania przedszkolnego.  

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności, 

zmian danych teleadresowych pod warunkiem wystąpienia takich zmian z przyczyn organizacyjnych. 

§9 

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 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Realizator projektu może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.  

2. Realizatorowi projektu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w terminie 60 dni od 

powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:  

a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy,  

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  

c) utraty uprawnień do wykonywania usług objętych zakresem przedmiotowym niniejszej umowy,  

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  

nieważności.  

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
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Cywilnego. 

2. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 

dla Realizatora projektu i 1 dla Wykonawcy. 

3. Integralną cześć umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia  …….. 

b) Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Realizator projektu Wykonawca 
 


