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Załącznik nr 5  do 

Zapytania ofertowego nr 13/2016 

z dnia 20.12.2016r.  
PROJEKT UMOWY NR ……………… 

zawarta w dniu ...................................... we Wrocławiu pomiędzy:  
 
 ..............................................................................................................................................................................................................................  

NIP: ………………………………………………………….…………..REGON…………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

zwanym  dalej „Wykonawcą” 

 
a 
 
Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – mgr Urszulę Nowak   
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest  przygotowanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla 

dzieci dla dzieci uczęszczających do Przedszkola „Bajkowa Przystań” we Wrocławiu w terminie od 

09.01.2017r. do 31.12.2017r.  w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Wychowania Przedszkolnego -  

dobry start  w Bajkowej Przystani”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
2. Pod pojęciem posiłki rozumie się: śniadanie, obiad w postaci zupy  i drugiego dania oraz 

podwieczorek.  
3. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie z produktów własnych oraz dostawę własnym 

transportem do przedszkola posiłków zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności 
i Żywienia.  

4. Za przykładowy jednostkowy posiłek, o którym mowa w § 1 ust. 1 uznaje się :   
a) śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mlekopochodne, kanapki bądź jajecznica, 

pieczywo razowe lub pełnoziarniste: żytnie, pszenne, mieszane lub pieczywo bezglutenowe, 
herbata lub napój mleczny;  

b) obiad: zupa (250ml) oraz drugie danie w tym: produkt węglowodanowy (200g): ziemniaki, kasza, 
ryż, makaron bądź, np. kluski śląskie, kopytka; produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego-
gotowy 80g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z 
piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba –gotowa 80 g.); surówka, jarzyny gotowane -
100 g., lub owoc (asortyment podawanych warzyw i owoców powinien być różnorodny), kompot 
lub sok z produktów świeżych i pełnowartościowych (200 ml) 

c)  podwieczorek (dwa produkty): kanapka lub ciasto własnego wyrobu z herbatą, wodą mineralną, 
kompotem lub napojem mlecznym; owoc (sezonowy) z deserem, jogurty naturalne (min. 150 g.) z 
owocem, herbata bądź naleśniki z owocami i śmietaną, racuchy z jabłkiem, knedle z owocami z 
herbatą, sokiem lub wodą mineralną.  

5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom napojów (typu: herbata, woda, 
kompoty, soki naturalne) na cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w ilości zapewniającej ich 
spożycie zarówno w trakcie posiłków jak i między posiłkami.  
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6. Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu, w związku z 
czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych 
posiłków w trakcie realizacji usługi. W przypadku zmniejszenia liczby żywionych osób, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia, czyli zamówienia mniejszej 
liczby posiłków, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. Osoba 
wyznaczona przez Dyrektora przedszkola będzie przekazywała informację o przewidywanej liczbie 
posiłków telefonicznie w dniu dostawy do godziny 8.00. 

7. Maksymalna ilość posiłków to 30 (przy 100% frekwencji dzieci w przedszkolu), a minimalna 0 (przy 
frekwencji wynoszącej 0%).  

8. Zamawiający ponosi koszty tylko i wyłącznie za ilość posiłków, które zamówił na dany dzień.  
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 
produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze 
standardami HACCP oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 

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 

28.08.2015r., poz. 1256).  

2. Wykonawca przy realizacji zamówienia musi uwzględnić listę produktów wymienionych przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  

3. W tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub 
rybnym wraz z surówką;/ co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny / do każdego posiłku 
surówka/ Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso 
wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka 
roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłków dla dzieci bezmlecznych, wegetariańskich 
oraz dla dzieci z innymi alergiami pokarmowymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim, o 
których będzie informowany przez Zamawiającego przy podawaniu dziennej ilości zamawianych 
porcji obiadowych. Posiłki te muszą być urozmaicone i pełnowartościowe.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu, 
zawierającego m.in. informacje o wartości kalorycznej posiłków, na 4 dni przed pierwszym dniem 
dostawy i każdym następnym dziesięciodniowym okresem żywienia, w celu akceptacji przez 
Dyrektora Przedszkola Zamawiający w terminie do dwóch dni naniesie ewentualne poprawki, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

6. Proces przygotowania posiłków, dostarczania i przekazania personelowi przedszkola musi być 
zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego.  

7. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm 
obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego żywienia 
oraz zasad żywienia zbiorowego jak również jakość i zgodność z warunkami umowy.  

8. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-
techniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w termosach 
termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych 
potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie 
spoczywał obowiązek odbierania termosów oraz ich mycia i wyparzania. 

9. Posiłki muszą być sporządzane w dniu dostawy ze świeżych pełnowartościowych produktów. 
Dostarczone obiady powinny być gorące, a ich temperatura zgodna z zasadami serwowania potraw. 
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Posiłki muszą być dostarczane w godzinach: 7.00-7.40 –dostawa śniadania i II śniadania; 10.00-10.30 
–dostawa obiadu z podwieczorkiem.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do nie stosowania gotowych potraw konserwowych oraz dostępnych na 
runku ulepszaczy smaków jak również gotowych dań w torebkach.  

11. Posiłki będą przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań 
przeprowadzonych do celów sanitarno –epidemiologicznych.  

12. Posiłki będą przygotowywane w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla 
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.  

13. Posiłki do przedszkola należy dostarczać w ramach kosztów własnych.  
14. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-

epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
15. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z 

obwiązującymi przepisami prawa. Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności 
dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania 
odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków: 

a) zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C) 
b) II danie - temperatura 65°C (+/-3°C). 

 

§ 3 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się od 09.01.2017r. do 
31.12.2017r., od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach, w których pracuje przedszkole. 

 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, iż maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć brutto: 
…………………….. zł, słownie: ……………………………………….. 

2. Strony ustalają, iż cena brutto dziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) jednego 
dziecka będzie wynosiła: ………………………. (słownie:…………………), zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy będzie wynikało z ilości faktycznie dostarczonych 
posiłków i ceny jednego posiłku (jako iloczyn tych liczb).  

4. Wykonawca złoży fakturę na początku każdego miesiąca rozliczając faktyczną ilość dostarczonych 
posiłków w poprzednim miesiącu, wraz z załączonym wykazem ilości dostarczonych posiłków, 
zatwierdzonym przez Dyrektora Przedszkola. Wykaz będzie stanowił załącznik do faktury i będzie 
podstawą do jej wystawienia.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 będzie płatne każdorazowo w terminie 14 
dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.  

6. W wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 
umowy, zgodnie ze złożoną ofertą cenową.  

7. Fakturę należy wystawić na Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z 

o.o. , ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław,  NIP: 895-10-01-003.  

8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
dokonanie przelewu wynagrodzenia na konto wskazane przez Wykonawcę.  

9. Przedkładając fakturę do realizacji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Dyrektora 
Zespołu.  

10. Strony ustalają, iż ceny określone w § 4 ust. 2 nie wzrosną przez cały okres trwania umowy.  
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§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) odbiór codziennej ilości dostarczonych posiłków przez upoważnioną osobę z przedszkola  

b) informowanie Wykonawcy przez upoważnionego pracownika przedszkola o wymaganej ilości 
dostarczonych posiłków na dany dzień 

c) informacja o wymaganej ilości dostarczonych posiłków będzie przekazywana Wykonawcy w 
formie pisemnej, telefonicznej bądź e-mailowej w dniu dostawy do godziny 8.00 

d) udostępnienie pomieszczenia 

e) zabezpieczenia opieki dzieciom podczas posiłków 

f) codziennej kontroli wydawanych posiłków 

g) kontrola posiłków będzie obejmowała zakres świadczonej usługi opisany w niniejszej umowie - 
kontrolę ze strony Zamawiającego będzie przeprowadzał Dyrektor Przedszkola lub osoba 
upoważniona przez niego  

h) sporządzenie wykazów dzieci spożywających posiłki.  
 

§ 7 
Nadzór 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będą pełnić:  
a) Małgorzata Motyka  -Dyrektor Przedszkola „Bajkowa Przystań”  

2. Nadzór ze strony Wykonawcy będzie pełnić :  
a) …………………………………………………………………………………………  

 
§ 8 

Tryb rozwiązania umowy 
1. W przypadku nie wywiązania się z umowy i nie zastosowania się do zaleceń dotyczących uchybień w 

zakresie realizacji przedmiotu umowy przez 3 dni, Zamawiający może rozwiązać umowę z 
Wykonawcą w trybie natychmiastowym.  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
3. Wypowiedzenie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku:  
a) likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy;  

b) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;  

c) nie rozpoczęcia w dniu 09.01.2017 r., bądź zaniechania  przez Wykonawcę wykonania 
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia jej pomimo wezwania 
Zamawiającego, złożonego w formie pisemnej.  

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, iż wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne:  

a) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy tj. niedostarczenie wymaganej ilości 
posiłków do Przedszkola „Bajkowa Przystań” we Wrocławiu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę w wysokości równej wartości zamówionej dostawy na dany dzień.  

b) z tytułu nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy, tj. w każdym przypadku, kiedy Wykonawca 
nie spełni warunków, o których mowa w § 1 oraz w § 2 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości równej wartości zamówionej dostawy na dzień, w którym 
stwierdzono uchybienie.  
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c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1.  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności 
Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie warunków umowy, nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonywania zobowiązań umownych.  

e) Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę.  

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

3. W przypadku opóźnienia wykonania pracy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 
§ 10 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadkach, gdy:  
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia,  

b) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu 
umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu 
umowy  

2. Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają 
niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków 
realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności.  

4. Zmiana środka transportu, przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy nie wymaga formy 
aneksu do niniejszej umowy, a jedynie pisemnie wyrażonej zgody przez Zamawiającego, przy czym 
ten środek transportu musi spełniać warunki nie gorsze niż opisane przez Zamawiającego.  

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku opóźnienia wykonania pracy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 
2. Wykonawca i Zamawiający nie ponoszą winy za nie wywiązanie się z postanowień umowy jeśli 

spowodowane jest to siłą wyższą (klęski żywiołowe, strajki, blokady dróg, zmiany regulacji prawnych 
w obrocie handlowym i pieniężnym itp.). Wyrównanie ewentualnych szkód z tego tytułu nastąpi w 
drodze negocjacji stron. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w formie aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

6. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 


