
 

UMOWA nr ………… 

 

 

zawarta w dniu ………….….. w Lipnicy pomiędzy: 

Klub Dziecięcy „ Magiczny Zakątek” w Lipnicy 

NIP: 8141689887 reprezentowany przez: Kierownika Klubu Dziecięcego „ Magiczny Zakątek” 

w Lipnicy, Lipnica 279, 36-123 Lipnica - Panią Małgorzatą Wit zwaną w dalszej części 

„Zamawiającym” 

 

a  

 

 
 

 

reprezentowanym przez:   

dalej w części umowy „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści : 

 

§ 1 

 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: przygotowania w dniu i dostarczenia 

posiłków w siedzibie placówki. 

 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, warunkami określonymi w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają następujące zasady wykonania usługi: 
- przygotowanie, gotowanie w dniu wydania i  dostarczenie posiłków dla dzieci w siedzibie placówki. 

Posiłki będą się składały z: śniadania, II śniadania, dwudaniowego obiadu, podwieczorku oraz napoju 

(kompot, herbata). Kaloryczność przygotowanych posiłków nie może być mniejsza niż 750 kalorii.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. 

3. Przygotowanie posiłków wykonanych pod względem, jakości i technologii zgodnie z ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. 2018.1541 ) łącznie z 

przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Zgodnie z art. 22, znowelizowanej ustawy o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), to na organizatorach żywienia zbiorowego 

w żłobkach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie dzieciom pełnowartościowych posiłków. Co 

ważne, posiłki te powinny być właściwe pod względem udziału wszystkich składników odżywczych, 

zgodnie z aktualnymi normami żywienia opracowanymi w 2017 roku przez Instytut Żywności i Żywienia 

w Warszawie, jak również 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. 

4. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, począwszy od 04 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. z uwzględnieniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz urlopowych 

( w miesiącu sierpień). 

5. Zamawiający przyjmuje dzienną ilość, w godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. Zamawiający będzie podawał Wykonawcy informację, co do ilości posiłków 

najpóźniej do godziny 8.15 danego dnia. Liczba dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 



6. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Kierownikiem Klubu 

Dziecięcego „Magiczny Zakątek” Lipnicy. 

7. Jadłospis powinien zawierać nazwy dań, nazwy produktów wchodzących w skład potraw, wielkość 

porcji w gramach oraz wartość kaloryczną. Jednocześnie winien być ułożony w taki sposób, by w trakcie 

tygodnia posiłki się nie powtarzały 

8. Jadłospis z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych ciepłych posiłków będzie 

układany przez Wykonawcę na okres jednego tygodnia do przodu i dostarczany Kierownikowi. Wszelkie 

zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. 

9. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Kierownikiem Klubu Dziecięcego. 
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie probówek ze wszystkich przygotowanych 

i dostarczonych posiłków każdego dnia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie 

odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw, środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu żywności. 

12. Wykonawca ma w cenie oferty ująć wszelkie nośniki kosztów, w tym także koszty transportu, 

w okresie wykonywania zamówienia. 

13. Ciepłe posiłki mają być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie 

temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny 

lub Zakładu Badania Żywności i Przedmiotu Użytku lub innego podmiotu uprawnionego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest transportować i wydawać posiłki w sposób zgodny z przepisami 

sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. 

15. Posiłki mają być wydawane w naczyniach, którymi dysponuje Klub Dziecięcy. 

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia usług cateringowych lub gastronomicznych, 

w rozumieniu i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

personelem posiadającym stosowne kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie i zdolnym do 

wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem dołączonym do 

oferty załącznik Nr 2. 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące 

w jego imieniu zamówienia w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, ochrony p.poż. oraz 

higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania własne oraz ponosi 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). 

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

pokonsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości.  

17.W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

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

 18.W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje   

prawo do ograniczenia ilości posiłków. 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają: 
- Cenę …… zł brutto za śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek w klubie 

dziecięcym 

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość posiłków według stawek 

określonych powyżej. 

2. Liczba faktycznie wydanych posiłków będzie ustalana na miesięcznych listach sporządzanych przez 

Kierownika obejmujących imię i nazwisko dziecka, liczby wydanych posiłków w miesiącu. 

3. Zapłata należności za dostarczone posiłki odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. 

4. Podstawą zapłaty będą faktury obejmujące należność za dany miesiąc wystawiane przez Wykonawcę 

do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dana faktura i przekazane do 

Zamawiającego 



5. Faktury powinny być wystawiane na: 

Nabywca - Gmina Dzikowiec ul. Dworska 62 NIP: 814-15-73-676, 

Odbiorca – Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy Lipnica 279 36-123 Lipnica. 

 

 Płatności faktury będą dokonywane przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do Klubu 

Dziecięcego. 
 

§ 5 

 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z uwzględnieniem przerw 

świątecznych, dni ustawowo wolnych oraz przerwy urlopowej w miesiącach letnich. 

 

§ 6 

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie, 

w tym wypadku, może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania usługi oraz jej nie 

kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu 

umowy - w tym przypadku Zamawiający może ograniczyć również zakres rzeczowy umowy; 

e) dwukrotnego niedostarczenia posiłków, lub chłodnych posiłków, lub negatywnego protokołu inspekcji 

sanitarnych, zaniżania wagi posiłków. 

   W w/w wypadkach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia podjęcia 

przez Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od umowy. 

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie trzech 

miesięcy od upływu terminu określonego umową; 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy, przed skierowaniem sporu na drogę 

postępowania sądowego, strony zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozwiązania sporu. 

4. W razie nierozwiązania sporu w drodze polubownej, właściwym Sądem do rozstrzygnięcia sporów 

jest Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.  
 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

 

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

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


