
 

UMOWA nr ......................................./...../2019 
Dot. świadczenia usług cateringowych 

 
Zawarta w dniu .........…………...r pomiędzy 

 

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

imię ,nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
adres, telefon kontaktowy, adres email 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
 
a Marcinem Galuś, prowadzącym działalność gospodarczą – Marcin Galuś, 
NIP: 7712758872, REGON: 381206210, z siedzibą przy ul. Św. Jacka 177A, 52-116 Iwiny. 
 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 
§ 1. 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi cateringowe w punkcie 
SP w Żórawinie w terminie: od daty podpisania umowy do 30.06.2020 r. w dni robocze od 
poniedziałku do piątku włącznie, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy 
przewidzianych w harmonogramie pracy przedszkola/szkoły. 
2. W zakres przedmiotu zamówienia, dotyczącego usługi cateringu wchodzić będzie 
przygotowanie i dostarczenie posiłków dla ………...........................(imię i nazwisko dziecka).  
3. Posiłki: zupa i II danie ,serwowane będą w godzinach ustalonych z placówką 
4. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę, przy udziale dietetyka, na okres 5 dni 
(jadłospis tygodniowy) i dostarczany Zamawiającemu do placówki drogą mailową w każdy 
czwartek poprzedzający dany tydzień. Wartość kaloryczna każdego posiłku musi być zgodna z 
aktualnymi normami żywienia dla populacji polskiej w zakresie określonej grupy wiekowej. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Przygotowywania posiłków zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 149 ze zm.), 

2) Stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone w 
przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia, w 
szczególności przez rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1154). 

3) Dostarczania posiłków transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu 
dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla 



 

potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących 
utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw. 

4) Przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego 
żywienia dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym wynikających z aktualnych norm 
żywienia dla populacji polskiej, zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. 

5) Podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone w 
przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia. 

6) Przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie 
produktów najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych. 

7) Zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez 
Zamawiającego potrzeb dzieci. 

 
§ 2. 

 
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest wyłącznie 
Marcin Galuś,  nr  telefonu 517 463 119, mail: catering@ajvar.com.pl 

 
§ 3 
. 

1. Usługi cateringowe będą świadczone przez Wykonawcę w cenie 12,00 zł brutto za dzienne 
wyżywienie (zestaw: zupa + II danie) jednego dziecka. W przypadku zamówień na jedno danie 
cena wynosić będzie 4,90 zł brutto za zupę oraz 8,90 zł brutto za II danie. 
2. Ustalona cena jest obowiązująca na okres trwania umowy. 
3. Rozliczenie nastąpi na podstawie druku indywidualnego dostarczonego do placówki przez 
Wykonawcę w terminie do 3. dnia każdego miesiąca (uwzględniającego rozliczenie za miesiąc 
poprzedni oraz kwotę do wpłaty na miesiąc bieżący) 
4. W przypadku prawidłowo zgłoszonej absencji dziecka niewykorzystana kwota z 
poprzedniego okresu rozliczeniowego zostanie przeniesiona na okres kolejny tym samym 
pomniejszając kolejną wpłatę. 
5. Zamawiający (Rodzice dzieci) są zobowiązani do przekazania wyliczonej kwoty 
rozliczeniowej w gotówce do 7 dnia bieżącego miesiąca osobie odpowiedzialnej w placówce 
lub dokonanie przelewu na nr konta: 
 66 1140 2004 0000 3602 7800 6410  
w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko dziecka/ placówkę/ klasę/oraz okres rozliczeniowy. 
6. Zamawiającemu-Rodzicowi, który nie dokona wpłaty za posiłki w ustalonym terminie ,  nie 
będą przygotowywane i dostarczane posiłki dla dziecka. 
7. Sposób odwoływania posiłków opisany został w załączniku nr 1. do niniejszej umowy. 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 4. 
 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego 
okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest począwszy od 1. dnia, w którym 
wypowiedzenie zostało złożone ( poprzez maila lub smsa). 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia i bez odszkodowania w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jej 
postanowień. 
3. Niezależnie od uprawnienia wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do 
rozwiązania umowy  bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez odszkodowania, w 
przypadku określonym w art. 52c ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
 

§ 5. 
 

Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 6. 

 
1. Ewentualnie spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 
się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 
kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
 

§ 7. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
Zamawiający           Wykonawca 
 


