UMOWA Nr ……./2022
O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW
DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 3 W LUBSKU UL. MONIUSZKI 36
zawarta w Lubsku w dniu ………………… r. pomiędzy Przedszkolem Nr 3 w Lubsku , z siedzibą
przy ul. Moniuszki 36 zwanym dalej Zamawiającym pomiędzy :
1. Gminą Lubsko z siedzibą w Lubsku Plac Wolności 1 NIP 928-192-57-33 prowadzącą
Przedszkolem Nr 3 w Lubsku ul. Moniuszki 36 reprezentowanym przez Panią
………………………- dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku zwanym dalej „Zamawiającym „
przy kontrasygnacie zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
w Lubsku ………………………………………………………………………………………………….
oraz
………………………………………………………… zam. ……………………. prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą ………………………, NIP ……………., REGON …………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
zawartą po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.
§1
Zgodnie przeprowadzonym
w dniach ………………………………. zapytaniem ofertowym
„ Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Lubsku” została
zawarta umowa o następującej treści:
§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług. tj.
przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Lubsku na
ul. Moniuszki 36 w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023 ( w przypadku dyżuru
wakacyjnego w miesiącach lipiec 2023 lub sierpień 2023) zgodnie z zakresem
określonym w zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie stanowiących integralną
część umowy, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje przygotowywanie i dostarczanie
posiłków dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Lubsku.
3. Na posiłek składa się : śniadanie, obiad dwudaniowy, z kompotem/napojem,
podwieczorek.
Cena jednostkowa za posiłek wynosi:
− …………. zł brutto za pakiet całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka
w przedszkolu ( słownie: …………… złotych brutto) w tym:
− koszt śniadania – ………………. zł brutto;
− koszt obiadu dwudaniowego – ………… zł brutto;
− koszt podwieczorka- ………… zł brutto.
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4. Ustala się maksymalną ilość posiłków dziennie – 100.
5. Ustala się maksymalną ilość posiłków w okresie trwania umowy- 20 900.
§3
1. Regulowanie przez rodziców należności za przygotowywanie i dostarczanie posiłków
dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Lubsku następować będzie bezpośrednio u Wykonawcy
w sposób i na zasadach przez niego określonych.
2. Sposób i zasady pobierania przez Wykonawcę od rodziców należności za dożywianie
dzieci określony zostanie przez Wykonawcę nie później niż do dnia …………………. roku
w formie pisemnej przedstawionej dyrektorowi przedszkola.
3. Opłata, sposób i zasady pobierania przez Wykonawcę od rodziców należności za
dożywianie dzieci podana zostanie przez dyrektora przedszkola do wiadomości
rodziców na zebraniu rozpoczynającym rok szkolny 2022/2023.
§4
1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość
dostarczania posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu
i transporcie mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci.
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w
wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek , w którym doszło do naruszenia
obowiązków umowy za każde stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, przez które rozumie się m.in.:
1) nieprzestrzeganie wymogów sanitarno- epidemiologicznych;
2) nieprzestrzeganie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy;
3) niedostosowanie posiłków do rozporządzenia 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;
4) nieprzestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone
przez Instytut Żywienia i Żywności;
5) uniemożliwienie bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę
przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług;
6) dostarczenia na zastawie jednorazowej z jednorazowymi sztućcami;
7) dostarczanie posiłków z opóźnieniem;
8) złą jakość posiłków ( przypalone, przesolone, nieświeże, zimne itp.).
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynagrodzenia w wysokości 10 %
za cały przedmiot umowy (tj. 20 900 X cena jednostkowa za posiłek) , w przypadku
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bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 6 pkt 1 i 2 umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

§6
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego
o zagrożeniach dla ciągłości dostarczania posiłków, będących przedmiotem niniejszej
umowy.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych i innych zagrożeń
powstałych ciągłości z winy Wykonawcy i uniemożliwiających ciągłość dostaw
Zamawiający może zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1- miesięcznego
okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszy
obowiązki umowne bliżej określone w zapytaniu ofertowym lub pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawca w dalszym ciągu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
zobowiązanie.
Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§7
Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenie informacji
udostępnionych w ramach wykonywania niniejszej umowy .
§8
1. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach realizacji umowy:
1) ze strony Zamawiającego : ……………………………..- dyrektor.
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….
§9
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy rozpatrywane będą
przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2020. poz. 1740 ) oraz ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

§ 11
1. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:
1) zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia – jako załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy;
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2) jadłospis dekadowy dla Przedszkola (wzór) – jako załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Umowę sporządza się w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………………………

…………………………………………………………..
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