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Umowa Nr ………….…  

 

zawarta w Warszawie dnia ……………………………... pomiędzy: 

 

m. st. Warszawa - Przedszkolem Specjalnym Nr 249 w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Kobielska 5, NIP:  113-20-69-093, REGON: 012193805, reprezentowanym przez: 

 

Dorotę Puławską – Dyrektora (nr pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy: 

GP-0052/4051/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku), 

zwanym dalej zamawiającym, 

a 

 

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

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

legitymującym się: wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/wpisem 

do KRS  nr ……………………………………………dokonanym przez Sąd ……………………….w……………………….  

NIP ………………………………………., REGON …………………………………. 

 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………. - ………………………………….. , 

zwanym dalej wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy:……………………..), udzielonego na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanego dalej 

„postępowaniem”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne przygotowywanie i dostawa posiłków dla Przedszkola 

Specjalnego Nr 249 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kobielskiej 5. Przedmiot umowy obejmuje 

sporządzenie i dostawę trzech rodzajów posiłków dziennie tj. śniadania, obiadu dwudaniowego wraz  

z napojem i podwieczorku. 
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2. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym ceny jednostkowe posiłków, zawiera oferta wykonawcy 

wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca 

integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 2). 

3. Dostawy realizowane będą od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do 

wyczerpania kwoty umowy, wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Całkowita wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty: ........................................ złotych 

(słownie: ............................................................................................................................ ), 

w tym podatek VAT.  

2. Przewidywana liczba posiłków wynosi 7072 sztuk każdego rodzaju posiłku. Podane ilości posiłków 

są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, tzn. nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia,  

w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw 

albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków 

finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmian ilościowych dostaw posiłków w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż wartość 

umowy nie ulegnie zmianie. 

3. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen posiłków zawartych w ofercie wykonawcy w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Cena jednostkowa posiłków standardowych i dietetycznych będzie taka 

sama. 

4. Liczba wydanych miesięcznie zestawów posiłków przemnożona przez jednostkową cenę zestawu 

stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT. 

5. Należności za poszczególne dostawy będą regulowane przelewem na konto bankowe wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane dostawy. Płatność nastąpi w ciągu 

21 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu księgowego. Strony będą prowadzić rozliczenia w cyklach 

miesięcznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury VAT na usługę stołówkową/catering 

dokument, który określać będzie podział kosztów dostawy na koszt surowców zużytych do 

przygotowania posiłków oraz koszt wykonania usługi (pozostałe koszty związane z realizacją umowy), 

z zastrzeżeniem, koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków stanowi 70% kosztów 

wykonania całej usługi, a koszt przygotowania i dostawy poszczególnych rodzajów posiłków stanowi 

30% kosztów wykonania całej usługi. Podział kosztów i cena zaoferowanych posiłków są stałe przez 

cały okres trwania umowy. 
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§ 3 

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego 

pracownika Zamawiającego /telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie/, wskazanego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, wykonywanych z jednodniowym wyprzedzeniem (składanych do godziny 15:00), od 

poniedziałku do piątku. W zamówieniu określa się liczbę i rodzaj zamawianych posiłków tj. śniadań, 

obiadów i podwieczorków, a także ewentualne wymagania dietetyczne do ich przygotowania. 

2. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku: śniadania w godzinach 07:00-07:30, obiady  

i podwieczorki w godzinach 11:00-11:30. Wykonawca sporządza i dostarcza posiłki samodzielnie  

i własnym transportem (bez udziału podwykonawców). 

3. Wykonawca będzie wnosił przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez 

zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Warszawie przy ul. Kobielskiej 5. Dostawa, 

rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę posiłków objętych 

umową. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu spełniającymi wymogi 

sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.). Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się 

aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde 

żądanie zamawiającego. Posiłki dostarczane będą w dostosowanych do tego celu termoportach  

i pojemnikach GEN, gwarantujących utrzymanie temperatury dań gorących (zupa - min. 75ºC, drugie 

danie – min. 65ºC, herbata – min. 80ºC, dania zimne - 4ºC do 15ºC) przez okres minimum 2 godzin od 

momentu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do odbierania wraz z brudnymi 

termoportami i pojemnikami GEN odpadków organicznych pozostałych po posiłkach (na drugi dzień od 

dostawy) i zapewnienia stosownego pojemnika do tego celu. 

 

5. Oferowane produkty winne spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa 

dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), wraz  

z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). Każdy produkt winien być 

wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP. 

6.  Dostarczane produkty winne odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi 

i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do 

kontaktu z żywnością. Poszczególne rodzaje posiłków dostarczane są w pojemnikach zbiorczych,  

z zachowaniem rozdziału poszczególnych składników danego posiłku – Zamawiający we własnym 
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zakresie nakłada i wydaje poszczególne rodzaje posiłków. Jakość produktów spożywczych, z których 

sporządzane są dostarczane posiłki, winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 

produktów pierwszego gatunku / klasy. Dostawca, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany jest 

przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie 

dostarczanego w posiłkach mięsa. 

7. Dostarczane posiłki będą świeże (sporządzane w dobie dostawy), pełnowartościowe, należytej 

jakości. Dostarczone posiłki muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie, o której mowa 

w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie 

ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej 

wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 

9. W przypadku reklamacji dotyczących w szczególności: ilości porcji, gramatury, temperatury posiłku, 

jakości (np. nieświeżość), czystości pojemników, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  

posiłku bez wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godzin od momentu powiadomienia – 

telefonicznie lub ustnie (jeśli wady są możliwe do stwierdzenia przy odbiorze), potwierdzonego za 

pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, przez Zamawiającego, niezależnie od kar umownych 

określonych w § 5. 

10. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 9 lub w przypadku niedostarczenia 

posiłków, Zamawiający jest uprawniony do zagwarantowania dostawy posiłków we własnym zakresie, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowego upoważnienia sądu. 

11. Opóźnienie w dostarczeniu posiłku przekraczające 1 godzinę lub w dostarczeniu posiłku bez wad, 

o którym mowa w ust. 9 będzie traktowane jak niedostarczenie posiłków.  

12. Wykonawca, najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem każdej dekady świadczenia dostawy, 

przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycję jadłospisu, obejmującego skład i gramaturę 

poszczególnych dań. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w przedstawionym jadłospisie. Posiłki 

muszą być urozmaicone, smaczne i estetyczne, uwzględniające zapotrzebowanie na posiłki dietetyczne 

dla poszczególnych dzieci (np. bezglutenowe, bezmleczne, bez cukru, bez wołowiny, bez ryb, bez 

owoców itp.) oraz powinny być łatwe do rozdrobnienia (dzieci niepełnosprawne). Zalecenia 

żywieniowe dla przygotowywanych i dostarczanych posiłków, w tym określnie ich wymaganej wartości 

kalorycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Jadłospis musi być podpisany i opieczętowany 

przez osobę ze strony Wykonawcy posiadającą kwalifikacje zawodowe Dietetyka. 

13. Dietetykiem ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała 

dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka 

realizującą w programie nauczania co najmniej treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą 



 5 

programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra. Wykonawca,  

w przypadku zmiany osoby Dietetyka wskazanego w złożonej ofercie, musi uzyskać zgodę 

zamawiającego na taką zmianę, przedkładając zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe tej osoby. 

14. Świadczenie usług żywieniowych przez Wykonawcę (sporządzenie i dostawa posiłków) powinno 

być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 

r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu 

Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia 

zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących wyposażenia 

(stan techniczny i sanitarny pomieszczeń oraz urządzeń), personelu (kwalifikacje i niezbędne badania 

lekarskie), cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów oraz w zakresie jakości usług. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w tym zakresie. 

 

 

§ 4 

1. Przedmiot zamówienia uznaje się za dostarczony, jeżeli dostawa objęła wszystkie pozycje 

asortymentowo-ilościowe złożonego zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz spełnione zostały 

wymagania określone w § 3. Na dokumencie dostawy obie strony winne wpisać jednolitą datę  

i godzinę przedmiotowej dostawy posiłków. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie dostawy ze złożonym zamówieniem lub 

zakwestionowania jakości poszczególnych posiłków, niezgodności ze złożoną ofertą, wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć brakujący asortyment lub wolny od wad w ciągu następnej godziny od terminu 

bieżącej dostawy. Przekroczenie tego terminu traktowane będzie jako niezrealizowanie zamówienia  

w danym dniu. Posiłki nie przyjęte w dostawie przez zamawiającego pozostają w dyspozycji 

wykonawcy. 

3. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, o której mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, lub 

błędnie wystawionego albo nie załączonego do faktury VAT dokumentu określonego w § 2 ust. 6 

niniejszej umowy, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionych 

przedmiotowych dokumentów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia tego faktu przez 

zamawiającego.  

4. W przypadku dwukrotnego nie zrealizowania dostawy przez wykonawcę w wymaganym dniu lub 

opóźnienia dostawy przekraczającego 2 kolejne dni robocze, o której mowa w ust. 1, lub pisemnej 

informacji od wykonawcy o zaprzestaniu realizacji dostaw, lub naruszenia obowiązków wynikających z    

§ 8 ust. 3 i § 9 zamawiający ma prawo rozwiązać przedmiotową umowę ze skutkiem 
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natychmiastowym z winy wykonawcy. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, pomniejszonego o nałożone przez zamawiającego kary umowne. Za 

dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia 

wykonawcy wypowiedzenia w formie pisemnej. 

5. Strony mogą rozwiązać przedmiotową umowę za porozumieniem stron z 30-dniowym okresem 

wypowiedzenia, w przypadku pisemnej zgody obu stron. Za dzień rozwiązania umowy za 

porozumieniem uznaje się dzień doręczenia wnioskodawcy potwierdzenia zgody w formie pisemnej 

przez drugą stronę. 

6. Strony mają obowiązek wzajemnego pisemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

a) w wypadku znaczącego opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

§ 4 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 5% wartości brutto zamówionej w tym dniu partii 

dostawy, za każdy dzień, w którym wystąpiło opóźnienie, 

b) w wypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto całości zawartej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych przewidzianych w ust. 1  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

§ 6 

OSOBY DO KONTAKTU  

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z wykonawcą ze strony zamawiającego, w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy, jest …………………………………………… , telefon: ………………………………………. . 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z zamawiającym ze strony wykonawcy, w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy, jest ………………………………………..…. , telefon: …………………………………….… . 

 

§ 7 

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, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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2. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Żadna ze Stron nie przeniesie praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

jakąkolwiek osobę trzecią. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne zastrzeżone w umowie. 

2. W granicach określonych niniejszą umową, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za winę 

umyślną jak i niedbalstwo oraz lekkomyślność podczas realizacji usługi. Wykonawca jest 

odpowiedzialny wobec zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu 

zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za 

ich działania jak za działania własne oraz ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec 

osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi (tj. jakości produktów 

i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymagań higieniczno-

sanitarnych i porządkowych, w tym wobec organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

3. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania umowy, zobowiązany jest do posiadania  

i utrzymywania polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 

150000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie zamawiającego do okazania mu 

przedmiotowego dokumentu. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia przedmiotowej 

usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (decyzję o zatwierdzeniu 

zakładu oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów 

Inspekcji Sanitarnej), wdrożył i stosuje system HACCP. 

2. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotowej umowy dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym, zasobami kadrowymi i potencjałem ekonomicznym oraz posiada wszelkie 

niezbędne zezwolenia i decyzje niezbędne  do prawidłowej realizacji zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z najwyższą starannością 

w tym zgodnie z przepisami BHP, wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. 

4. Wykonawca, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązany jest przechowywać próbki żywności 

w formie i czasie określonym w odrębnych przepisach. 
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§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Treść niniejszej umowy może być udostępnione wnioskującym, w trybie przewidzianym w Ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z pozn. 

zm.).  

 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


