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UMOWA nr  

 

 

W dniu ............................ r. w Gliwicach pomiędzy: 

…………. zwanym dalej Zamawiającym, …………………….., 

a pomiędzy: 

………………………, zwanym dalej Wykonawcą, …………………., 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została  zawarta  umowa 

o następującej treści: 

 § 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie usługi 

…………….. 

2. Usługa wykonywana będzie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. dla 48 dzieci                           

w wieku od 1 do lat 3 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Na usługę o której mowa w ust.1 i 2 składać się będzie całodzienne wyżywienie złożone ze: 

śniadanie z napojem, drugie śniadanie, obiad (zupa i drugie danie) z napojem oraz podwieczorek. 

4. Miejsce realizacji dostarczenia posiłków: żłobek przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a. przygotowywania posiłków zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie 

z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 

r., poz. 2021), 

b. stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone 

w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia, 

w szczególności przez rozporządzenie 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 (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1154),  

c. opracowania jadłospisu z uwzględnieniem „Norm żywienia dla populacji Polski” 

opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w najbardziej aktualnej wersji, 

d. dostarczania posiłków transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu 

dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla 

potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących 

utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw,  

e. zatrudnienia personelu posiadającego bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP,                      

a także aktualne książeczki zdrowia, 

f. przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego 

żywienia dzieci w wieku do lat 3, wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji 

polskiej, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, 

g. przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie 

produktów najwyższej jakości, 

h. przygotowania posiłków w miejscu prowadzenia działalności, 

i. wyłożenia posiłków z opakowań transportowych na zastawę stanowiącą wyposażenie 

żłobka  i   przygotowanie do wydania dzieciom, 

j. odbierania odpadów pokonsumpcyjnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach. 

2. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 
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a. jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym 

tygodniu, 

b. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych - 

konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, typu 

Vegeta/Maggi, 

c. z jadłospisu należy wykluczyć: pasztety, wysoko przetworzone wędliny, zupę grzybową, 

zupę pieczarkową. Należy wykluczyć posiłki na bazie fast food. Zamawiający zakazuje 

stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, mięsa odkostnionego 

mechanicznie, 

d. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 

smażone, 

e. posiłki powinny być o gramaturze nie mniejszej niż: dwudaniowy obiad (zupa – 250 ml, 

danie mięsne/rybne – 100 gram, kasza, ryż, ziemniaki - 100 gram, surówka lub jarzynka - 

100 gram, napój 150 ml); śniadania i podwieczorki (według jadłospisu ustalonego 

z Zamawiającym). 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za stan higieniczny i sanitarny 

pojemników, w których dostarczane są posiłki w tym za mycie pojemników po wydaniu posiłków. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla 

przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przygotowania dodatkowego 

zestawu posiłków do wglądu i kontroli dla Zamawiającego. Ponadto przedstawiciel Zamawiającego 

ma prawo kontrolować w każdej chwili rodzaj i jakość produktów, z których będą sporządzane 

posiłki, a także przestrzeganie przez Wykonawcę i jego pracowników wymogów wynikających z 

Umowy oraz z przepisów dotyczących produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane 

przez przedstawiciela Zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegać będą 

wymianie na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.  

7. Zamawiający zastrzega prawo zwrotu posiłków w przypadku ich złej jakości, tj. niezdatnych do 

spożycia z powodu użycia przeterminowanych, nieświeżych lub zanieczyszczonych produktów, 

zwrotu obiadów zimnych. Zwrot następować będzie na podstawie protokołu reklamacji. Za 

zwrócone z niniejszych powodów posiłki Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.  

 

§ 3 

1. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Powiatowym Państwowym Inspektorem 

Sanitarnym. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym 

na dany dzień przez dyrektora żłobka. O liczbie wydawanych posiłków zleceniodawca będzie 

informował zleceniobiorcę  telefonicznie  lub wysyłając  sms do godziny 7:30 wg aktualnego stanu 

dzieci. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę i rodzaj 

posiłków (w tym specjalnych i dietetycznych). 

3. Godziny dostawy posiłków: śniadanie będzie dostarczone do godziny 8:15;  II śniadanie będzie 

dostarczone do godziny 10:00; Wykonawca dostarcza posiłki (obiad- 1 i 2gie danie ) do godziny 

12:00; podwieczorek dostarczony będzie do godziny 14:30. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do układania jadłospisu na okres 10 dni z oznaczeniem alergenów. 

Jadłospis z opisem poszczególnych składników, uwzględniający alergie dziecięce zgłoszone przez 

rodziców będzie dostarczany do Zamawiającego do 3 dni przed okresem jego obowiązywania. 

Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. 

5. W jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej, bezglutenowej 

oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z informacją 

otrzymaną od Zamawiającego. 
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§ 4 

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

z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się 

będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego wyżywienia 

dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia. 

2. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą, w maksymalnej wysokości brutto: ……………. zł 

(słownie: ……………….. ) za całość zamówienia, przy czym koszt dziennego wyżywienia dla 1 

dziecka – …………. zł brutto (słownie: ……………….) 

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeń za wyżywienie dzieci. 

4. Zapłata następować będzie na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę na 

koniec każdego miesiąca, po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności ilości zamawianych 

posiłków oraz zgodności z normami żywieniowymi, w formie przelewu z rachunku bankowego 

projektu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od dostarczenia 

poprawnie wystawionego rachunku/faktury. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest stałe i nie zmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku, w 

terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.08.2022r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę np.: uchybienia dotyczące jakości posiłków, 

ilości oraz gramatury posiłków, braku dostarczania jadłospisów. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 

b. Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, powodujących brak możliwości do wykonania umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy od momentu powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość przerwania realizacji zamówienia na czas zamknięcia placówki 

w związku z pandemią COVID -19 lub podobną; w okresie przedmiotowej przerwy Wykonawca 

nie dostarcza posiłków i za ten czas nie otrzymuje wynagrodzenia. 

 

 

§ 6 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi      

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

b.  za opóźnienie w dostawie posiłków (powyżej 15 minut), w wysokości 100 zł za każde 

opóźnienie, 

c. w przypadku niedostarczenia kompletnego posiłku pod względem ilościowym i wagowym 

– Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za 

każde niedostarczenie, 
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d. w przypadku niedostarczenia całego posiłku w danym dniu Zamawiającemu przysługuje 

prawo naliczenia kary umownej w wysokości 750 zł za każde niedostarczenie 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następującą karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi      

odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

b. w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury zamawiający na żądanie wykonawcy zapłaci 

odsetki ustawowe. 

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potracić należną mu kwotę z dowolnej 

należności. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

6. Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych przysługuje również prawo 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie podejmie się realizacji przedmiotu umowy przez okres 10 dni 

licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy z terminem natychmiastowym oraz dochodzeniem kar zapisanych w 

umowie. 

8. W przypadku niskiej jakości realizacji usług przez Wykonawcę, poprzedzonej złożeniem co 

najmniej dwóch reklamacji, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie 

natychmiastowym. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do  treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

a. wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

b. wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych (zdarzenia których nie 

można było przewidzieć, nie dające się uniknąć i pozostające poza kontrolą stron np. 

trzęsienie ziemi, powódź, huragan, wojna itp.), 

c. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 

finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.  

 

§ 10 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego.  

 

§ 11 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej RODO informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………….. z siedzibą przy ulicy 

…………………, reprezentowana przez …………………….. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: …………………… 

lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia                   

i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały dane 

osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres objęty umową na świadczenie usług oraz po 

zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres 

przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy oraz przez okres wynikający z 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na 

podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 

RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. 

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

10) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych 

uniemożliwi zawarcie umowy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                            W Y K O N A WCA 

mailto:inspektor@um-monki.pl

