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Załącznik nr 5 do IWZ 

Wzór 

 

UMOWA NR  P423/RE/…/2020/WRD 

Zawarta w dniu …………………. w Warszawie pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481 

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.2949.2015 z dnia 

30.06.2015 r. przez Panią Barbarę Bogacką- Dyrektora Przedszkola Nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9, 

zwanym dalej „Zamawiającym 

a 

………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………. 

REGON: …………………………… 

Nr Rachunku bankowego: ……………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej „Stronami” 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),  

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie i dostarczanie trzech posiłków 

dziennie, tj. śniadania, obiadu z dwóch dań i kompotu oraz podwieczorku, z uwzględnieniem diet specjalnych 

dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat, zapisanych do Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9. 

2. Przez diety specjalne należy rozumieć diety opracowane wg indywidualnych zaleceń lekarskich dla dzieci z 

alergiami pokarmowymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarzy specjalistów np. dietę bezmleczną, 

bezglutenową, eliminacyjną tj. z wykluczeniem jednego lub kilku produktów i z zastosowaniem prawidłowych 

zamienników. 

3. Szczegółowy zakres usług w postaci jadłospisu opracowuje Wykonawca zgodnie z postanowieniami IWZ. 

 

§ 2 

 

1. Umowa niniejsza obowiązuje od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
2. Usługa będzie wykonywana w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji ( za wyjątkiem 

3 tygodniowego dyżuru – termin dyżuru do późniejszego doprecyzowania)  

 

§ 3 

 

1. Przewiduje się maksymalnie liczbę 118 dzieci, dla których wydawane będą posiłki. 

2. Ze względu na frekwencję dzieci liczba posiłków może ulegać zmianie. Rzeczywista ilość zamawianych 

posiłków zgłaszana będzie do Wykonawcy do godziny 930 w dniu bieżącym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby zamawianych posiłków, jednak nie więcej niż o  

40%. W szczególnych przypadkach tj. dyżur wakacyjny, ferie zimowe, okresy świąteczne i długie weekendy 

ilość zamawianych posiłków będzie uzgadniana indywidualnie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia codziennie wraz ze śniadaniem gramatury posiłków na dany 

dzień. 

5. Zamawiający zastrzega sobie w ramach nadzoru nad jakością świadczonych usług prawo do oceny posiłków 

poprzez dokonywanie sporadycznych, szczątkowych degustacji dostarczanych dań. Wnioski wynikające z 

takowych degustacji będą dla Wykonawcy wiążące. 
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§ 4 

 

1. Posiłki dostarczane będą według harmonogramu bezpośrednio do wydawalni usytuowanej w siedzibie 

Zamawiającego:  

1) śniadanie – w godzinach od 6:30 do 7:30 

2) obiad i podwieczorek – w godzinach od 11:20 do 11:45 

2. Odbiór przez Wykonawcę termosów, pojemników i resztek obiadowych od Zamawiającego nastąpi każdego 

dnia, w którym dostarczono posiłki, do godziny 15:30. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie płatne miesięcznie 

na podstawie faktur wystawionych w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego i liczone wg 

zasady: 

(ilość dni x ilość posiłków na śniadanie x cena jednostkowa śniadania) + (ilość dni x ilość posiłków na obiad 

x cena jednostkowa obiadu) + (ilość dni x ilość posiłków na podwieczorek x cena jednostkowa podwieczorku) 

= wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy. 

2. Cena jednostkowa brutto posiłków, zgodnie z ofertą Wykonawcy , stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy, 

wynosi odpowiednio: 

1) Śniadanie: ………….. zł    (słownie:……………………………………….) 

2) Obiad: ……………….zł    (słownie:……………………………………….) 

3) Podwieczorek:……….zł    (słownie:……………………………………….) 

3. Uregulowanie należności, o których mowa w ust . 1 nastąpi przelewem w terminie 7 dni od daty dostarczenia 

faktury po potwierdzeniu wykonania usługi przez Dyrektora przedszkola na konto Wykonawcy nr rachunku 

…………………………………………………….., faktura za miesiąc grudzień 2020 roku wystawiona i 

dostarczona będzie w dniu 28 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem kosztu posiłków zamówionych na dzień 

28.12.2020, 29.12.2020, 30.12.2020 i 31.12.2020 r. 
4. Nieprzekraczalną łączną wartością wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę netto …… zł. (słownie……………………………………………..) plus kwota ……….. podatku VAT. 
5. Wszystkie rozliczenia związane z wykonaniem umowy będą dokonywane przez Miasto Stołeczne Warszawa 

z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481. 
6. Odbiorcą/Płatnikiem faktury za wykonanie usługi jest Przedszkole Nr 423 w Warszawie ul. Kadrowa 9. 
7. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 6 

 

1. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz 

spełniać wymogi żywienia dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat (Wykonawca ma obowiązek stosowania 

wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 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).  

2. Posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, urozmaicone, o wysokiej 

wartości odżywczej oraz w ciągu jednej dekady nie powinny się powtarzać.  

3. Bezwzględnie należy przestrzegać norm składników pokarmowych oraz produktów spożywczych określonych 

przez Instytut Żywności i Żywienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków spełniających wymogi żywienia dzieci zalecane 

przez Instytut Matki i Dziecka lub Instytut Żywności i Żywienia dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 

lat.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów 

najwyższej jakości i poziomie bezpieczeństwa zgodnym z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

norm HACCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.  
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6. Wymagane jest minimalne zastosowanie produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych 

składników odżywczych. 

7. Wykonawca ma na uwadze fakt, iż żywieniu może podlegać grupa dzieci spożywających posiłki z 

wyłączeniem jednego lub kilku produktów i uwzględni to przy tworzeniu jadłospisów i realizacji zamówienia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania diet w ilości odpowiadającej ilości określonej w zamówieniu 

składanym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów oraz dostosowuje rodzaje 

podawanych potraw do rangi posiłków w ciągu dnia (np. unika się podawania parówek lub kiełbasy jako danie 

główne na obiad). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom w ramach posiłku świeżych owoców krojonych na 

miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek posiłków zgodnie z wymogami Sanepidu, a na 

każde żądanie Zamawiającego, przedstawiać będzie wyniki badania mikrobiologicznego żywności. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać dekadowe jadłospisy wraz z gramaturą, także osobne dla 

poszczególnych diet, na 5 dni przed kolejną dekadą, do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w 

menu sugerowane, w ramach ustalonej ceny posiłków – będą dla niego wiążące. Jadłospisy powinny być 

przygotowane przez dietetyka lub technologa żywienia. 

12. Posiłki dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w pojemnikach GN, spełniających wymagania sanitarne 

i pojemnikach termoizolacyjnych gwarantujących dostarczenie posiłków o odpowiedniej temperaturze. 

Minimalna temperatura posiłków: zupa 75 0C, drugie danie  650 C, herbata/kawa/kakao 700 C, a maksymalna 

temperatura produktów zimnych, np. surówe150 C. 

13. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem – pojazdem przystosowanym do przewozu 

posiłków dopuszczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

14. Wykonawca wymieni zakwestionowaną dostawę w czasie nieprzekraczającym 40- minut od momentu 

zgłoszenia otrzymanego od zamawiającego. 

15. Dostarczenie posiłków będzie potwierdzane w „Karcie odbioru posiłków”, której wzór stanowi załącznik Nr 

2 do umowy. 

16. Mycie i wyparzanie naczyń do przewozu, wykonywane  będzie przez Wykonawcę na jego koszt poza siedzibą 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca zapewni odbiór i utylizację odpadów związanych z wykonywaną usługą. 

18. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Państwowym Powiatowym Inspektoratem 

Sanitarnym m. st. Warszawy. 

 

§ 7 

 

1. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

1) Za opóźnienia w dostarczaniu posiłków – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5               

ust. 4 niniejszej umowy, za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia (z wyłączeniem przypadków losowych, 

których nie można przewidzieć np. wypadek z udziałem samochodu dostawczego Wykonawcy) 

2) Za dostarczone posiłki o temperaturze niższej niż wymagane , w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą partię dostarczonych posiłków 

3) Za dostarczone posiłki przygotowane niezgodnie z wymogami żywienia dzieci przedszkolnych, normami 

ustawowymi i określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, za każdą partię dostarczonych posiłków 

4) Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – do 

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli powstała szkoda przewyższa wartość ustalonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

§ 8 

 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania 

postanowień umownych przez Wykonawcę lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na 

wykonawcę kar umownych (§ 7 ust. 1), w tym w szczególności: 
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1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 

ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 2 dni. 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, a w szczególności w przypadku trzykrotnego zgłoszenia nieprawidłowości w 

żywieniu dzieci oraz warunkach dostawy posiłków 

-    w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu ww. okoliczności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w 

przypadku: 

1) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 

-   w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu ww. okoliczności. 

3. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający wyznacza do sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Panią 

…………………………………………………………… tel. ……………………………….. natomiast 

Wykonawcę będzie reprezentować Pani ………………………...………………………………………….. tel. 

…………………………………….. 

2. Osobą upoważnioną do przekazywania uwag dotyczących sposobu wykonywania usług cateringowych jest 

Dyrektor Przedszkola nr 423. 

 

 

§ 10 

 

Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 11 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden 

Wykonawca. 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy – załącznik Nr 1 

2. Karta odbioru posiłków – załącznik Nr 2 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

   ……………………………        ………………………… 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr ………….…  
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z dnia ………………………….. 

 

Karta odbioru posiłków  

Data dostawy: …………………….. Adres dostawy: Przedszkole nr 423 

             04-421 Warszawa, Ul. Kadrowa 9 
 

Posiłek/produkt 
Liczba 

dzieci 

Ilość 

litrów/sztuk 

Akceptacja 

firmy 

cateringowej 

Akceptacja 

upoważnionego 

pracownika 

przedszkola 

Uwagi 

ŚNIADANIE      

herbata      

mleko   

kakao   

kanapka   

twarożek   

………………   

………………   

nazwisko-dieta      

nazwisko-dieta      

nazwisko-dieta      

OBIAD      

zupa      

kotlet   

ziemniaki   

kompot   

………………   

………………   

………………   

nazwisko-dieta      

nazwisko-dieta      

nazwisko-dieta      

nazwisko-dieta      

      

      

PODWIECZOREK      

napój      

kanapka   

rogal   

sałatka   

owoc   

………………….   

………………….   

nazwisko-dieta      

nazwisko-dieta      

nazwisko-dieta      

  


