
Umowa Nr ...../2022 

zawarta w dniu  ................................ roku pomiędzy: Gminą Niemce z siedzibą: ul. Lubelska 

121, 21-025 Niemce, NIP: 713-305-66-58 REGON 431019520, reprezentowaną przez Panią 

Annę Czernicką- Szpakowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w 

Krasieninie, Krasienin Kolonia 39, 21-025 Niemce  zwanym dalej „Zamawiającym”: 

a 

......................................................................................................................................................, 

Reprezentowanym przez: 

........................................................... Zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi cateringowe dla 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie. 

2. Usługi będą świadczone w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w 

Krasieninie, Krasienin Kolonia 39, 21-025 Niemce w pomieszczeniach i terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis usług cateringowych oraz sposób ich wykonania określony został w 

zapytaniu ofertowym. 

§ 2 

1. Usługi cateringowe będą świadczone przez Wykonawcę po cenach określonych w 

formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę, który stanowi załącznik do niniejszym umowy. 

2. Ceny określone w ofercie / dotyczy jednostkowej ceny posiłku / nie mogą ulec zmianie 

przez cały okres trwania umowy. 

3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi 

Wykonawcy na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Faktura wystawiana 

będzie 10 dnia miesiąca następującego po świadczeniu usługi. W treści faktury umieszczono 

zostanę następujące dane: 

 

Nabywca:      Odbiorca: 

Gmina Niemce     Szkoła Podstawowa w Krasieninie 

Ul. Lubelska 121     Krasienin Kolonia 39 

21-025 Niemce    21-025 Niemce 

NIP:713-305-66-58 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 3 

1. Ilość oraz cenę przedmiotu umowy określa oferta złożona przez Wykonawcę zgodnie z 

orientacyjnymi założeniami. 

2. Rzeczywisty koszt usługi będzie uzależniony od ilości zamówionych obiadów oraz 

określenia liczby dni nauki szkolnej i podlega modyfikacjom w trakcie okresu świadczenia 

usługi. 

3. Informacja o ilości posiłków w danym dniu będzie przekazywana Wykonawcy w formie 

elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej przez Zamawiającego najpóźniej do godziny 8.15 w 

dniu świadczenia usługi. 

§ 4 

1. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie 

obowiązywania umowy. 

§ 5 

1. Realizując przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) Przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca i sali w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  



b) Dowozu przedmiotu zamówienia zgodnie z normami HACCP, 

c) Świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających 

normy, jakości produktów spożywczych, 

e) Dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego o godz. 9.00 

f) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania pojemników oraz resztek 

pokonsumpcyjnych w dniu świadczenia poszczególnej usługi. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do serwowania uczniom posiłków przygotowywanych 

zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowne w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. Z 2016R., poz. 1154) 

h) Dostarczanie porcji zgodnych z gramaturą stanowiącą załącznik nr.1 do umowy. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w dniu 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz.1154), 

potwierdzającego, iż posiłki spełniają normy dla danej grupy wiekowej. 

§6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 

2023 r.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 

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

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

3. Zamawiający może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 

a) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy w szczególności 

dotyczących należytego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązał się do przechowywania próbek okresowych posiłków 

przez czas i właściwy sposób określony w rozporządzeniach.  

§ 8 

1. W przypadku nienależytego wykonania zakresu umowy należne wynagrodzenie 

Wykonawcy w rozliczeniu miesięcznym zostanie stosownie pomniejszone o 10% 

łącznej ceny brutto umowy określonej w §3 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Za wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich powstałe z tytułu niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania umowy, odpowiedzialność ponosił będzie 

Wykonawca. 

4. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie szkody spowodowane przez 

pracowników Wykonawcy. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie. 

2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy zmian korzystnych dla 

Zamawiającego. 



§ 10 

1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy, jeden do dokumentacji księgowej. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


