
 
Wzór umowy - Załącznik Nr 2 

 
 

U M O W A  NR …….../2021 
 
 

zawarta w dniu ….. …………......……., pomiędzy Gminą Bądkowo 

ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, NIP: 889-16-22-058 

w imieniu, której działa 

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” reprezentowanym przez:  

Justynę Wódecką – Kierownika Klubu Dziecięcego 

ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo, NIP 891-163-46-53 

a  

 ....................................................................................... 

NIP:……………………………………………………..........................,  

reprezentowanym przez: 

........................................................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku zapytania ofertowego nr 1 /2021 została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi pod nazwą  

Usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka”  

w Bądkowie dla 20 dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3. 

2. Miejsce i realizacja usługi: Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo. 

3. Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie czterech posiłków dziennie tj.: śniadanie, II śniadanie, obiad (dwa dania) 

i podwieczorek dla grupy 20 dzieci w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. Posiłki będą dostarczane  

w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych  

i innych dni wolnych ustalonych przez Kierownika placówki). 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki dwa razy dziennie w ustalonych godzinach: 

- śniadanie i II śniadanie w godzinach …………. 

- obiad i podwieczorek w godzinach   …………. 

5. Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany 

deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do 

wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.  

6. Przedmiot umowy winien spełniać następujące warunki: 

a) jadłospis powinien być urozmaicony, 

b) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, 
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c) wyklucza się używania produktów typu instant oraz gotowych produktów, np.: mrożone pierogi, gołąbki, klopsy, 

konserwy, produktów masłopodobnych, seropodobnych, stosowania produktów z glutaminianem sodu,  

z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia. 

d) wędliny w swoim składzie powinny zawierać min. 80% mięsa, bez dodatków skrobi, soi. Mięso nie może być MOM 

(mięso odkostnione mechanicznie). 

e) do przygotowania posiłków zaleca się: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów 

zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, nasion strączkowych, różnego rodzaju kasz. 

7. Posiłki będą przygotowywane na podstawie tygodniowego jadłospisu opracowanego przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje.  

8. Jadłospis tworzony jest z uwzględnieniem diet stosowanych w żłobku (np.: dieta bezmleczna). Wszelkie zmiany  

w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.  

9. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza: 

a) śniadanie 

b) II śniadanie 

c) obiad 

d) podwieczorek 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą 

potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Nabywcą odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie 

podpisanej umowy i wystawionej faktury. 

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek żywnościowych przez 72 godziny z oznaczeniem daty, 

godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za ich pobieranie. 

12. Pojemniki, w których posiłki są dostarczane odbiera Wykonawca i zobowiązany jest do ich mycia i dezynfekcji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Warunkami Zamówienia. 

14. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie narusza postanowień niniejszej umowy i nie skutkuje 

roszczeniami finansowymi  Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

15. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są 

niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego  

jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

§2 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w kuchni Wykonawcy, z jego materiałów i środkami Wykonawcy, przez 

zatrudnionych przez niego pracowników. W przypadku awarii kuchni podstawowej Wykonawca będzie 

przygotowywał posiłki w kuchni zastępczej wskazanej. 

2. Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać konieczne dla wykonywanych prac kwalifikacje i umiejętności oraz aktualne 

badania lekarskie potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.  

3. Wszystkie materiały i środki użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganiami Sanepid, 

PZH, normami obowiązującymi w Polsce i posiadać stosowne atesty oraz odpowiadać standardom jakościowym. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzał wymagane testy w przypadku wystąpienia zatrucia. Koszty przeprowadzonych 

testów ponosić będzie Wykonawca. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłość usług w przypadku wystąpienia awarii urządzeń lub innych 

utrudnień leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku braku takiego zabezpieczenia Zamawiający ma prawo 

zamówić posiłki na koszt Wykonawcy u innego Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń związanych 

z realizacją usługi oraz odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody spowodowane w związku 

z wykonywaniem usługi. 

 

§3 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.03.2021 r. do 31.12.2021r. 

 

§4 

1. Do obowiązków Nabywcy należy: 

1) Zapewnienie nadzoru merytorycznego, 

2) Koordynacja czynności związanych z wykonaniem usługi, 

3) Zapłata umówionego wynagrodzenia, 

4) Potwierdzanie wykonania usługi, 

5) Utrzymanie czystości pomieszczeń, do których Wykonawca będzie dostarczał posiłki. 

 

§5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonywanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi  

i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji umowy zgodnie z przepisami SANEPID  oraz  

w terminach zgodnych z harmonogramem, jadłospisem oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Przestrzeganie tajemnicy służbowej i handlowej, 

3) Zapewnienie nadzoru merytorycznego nad realizowanym zamówieniem, nadzór nad personelem w zakresie 

porządku higieny, dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podległych pracowników, 

4) Informowanie zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonywania 

przedmiotu zamówienia oraz jego terminowość. 

 

§6 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z wyznaczonym przedstawicielem 

Zamawiającego tj. ………………… Tel   ……………….. 

2. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający współpracuje z wyznaczonym przedstawicielem 

Wykonawcy tj. ………………. Tel. ………………… 

 

§7 

1. Strony ustalają cenę za wyżywienie jednego uczestnika w ciągu dnia brutto: ………………………..zł. 

(słownie: ………………………………………………………………….) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej umowy. 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o faktyczne ilości zamówionych 

posiłków na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy. 

3. Wykonawca na fakturze musi wskazać numer umowy oraz dołączyć zestawienie wykonanych dostaw, zatwierdzone 

przez osobę wskazaną w §6 pkt. 1 niniejszej umowy.  

4. Zamawiający Zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający ma prawo ją zwrócić Wykonawcy 

celem skorygowania lub poprawienia. W takim przypadku termin zapłaty liczy się od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłączenie za faktyczną ilość zamówionych posiłków. 

 

§8 

1. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub z harmonogramem  lub 

jadłospisem, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 

umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 

odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania z tego tytułu, jeżeli: 

1) Zostało dokonane zajęcie majątku Wykonawcy służące wykonaniu umowy na podstawie tytułu egzekucyjnego, 

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął usługi i nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego, 

3) W przypadku likwidacji, upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub wykonuje ją nienależycie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę w tych przypadkach będzie powiadomienie przez Zamawiającego 

o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z 

tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu części umowy w wymiarze przekraczającym jedną godzinę Zamawiający jest 

uprawniony do powierzenia nierealizowanej części umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy 

tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 

 

§9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie 

kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuję się zapłacić 

karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy,  

2) W razie stwierdzenia naruszenia standardów wykonania przedmiotu umowy polegających na: 

a) Mniejszej liczbie dostarczanych posiłków niż zamówiona – pięciokrotnej wartości niedostarczonych posiłków, 
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b) Brak poszczególnych składników posiłków – trzykrotnej wartości posiłków w których nastąpiły braki,  

c) Niezachowywaniu wymaganej temperatury posiłków – trzykrotnej wartości posiłków o zaniżonej 

temperaturze, 

d) Za niedostarczenie posiłków w terminie 24 godzin od wyznaczonej daty na dostarczenie produktów – 

trzykrotnej wartości niedostarczonych produktów, 

e) W razie opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości 

jednorazowej usługi za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają iż kary umowne mogą podlegać potrąceniu z wynagrodzenia umownego bez potrzeby 

dodatkowych wezwań do zapłaty. 

4. Dokonanie potrącenia i naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy we właściwy sposób i w całym zakresie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dotyczącej wykonania przedmiotu 

zamówienia, do przedstawienia dowodów zatrudnienia osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

w postaci:  

a) oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu takiej osoby z powołaniem czasookresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu 

pracy,  

b) zanonimizowanej (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych osoby zatrudnionej) kserokopii aktualnej 

umowy stanowiące podstawę zatrudnienia takiej osoby, 

c) zanonimizowanej (uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych osoby zatrudnionej) kserokopii dokomentu 

potwierdzającego, iż zatrudnona osoba jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt. 5 w wyznaczonym terminie lub 

przedstawione dokumenty albo wyjaśnienia nie potwierdzają wymaganego zatrudnienia poprzez zawarcie umowy o 

pracę, Zamawiający jest uprawiony do: 

b) naliczenie kary Wykonawcy za zwłokę w dostarczeniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie – 

 w wysokości 200,00 zł  za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego w wezwaniu. 

c) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia braku wymaganego zatrudnienia. 

 

§10 

1. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany formy prawnej lub likwidacji Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do rozwiązania umowy 

z terminem 14 dniowego wypowiedzenia umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 

3. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron  

i zostaną wprowadzone do niniejszej umowy stosownym aneksem. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu 

umowy. 
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§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

 

 

            Zamawiający                                  Wykonawca 

 

 

…………………………………                       …………………………………  
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Załącznik nr 1 do Umowy Nr ……/2021 

z dnia …………….. r. 

 

 

 

Dane do faktury 

 

Faktura z tytułu usługi cateringowej, przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci do lat 3  

winna być wystawiona wg poniższego wzoru: 

 

 

                               

NABYWCA:                                                                                                                                    ODBIORCA: 

Gmina Bądkowo                                                                                                  Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” 

ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo                                                          ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo 

          NIP 891-16-22-058                                                                                         NIP 891-163-46-53 

                                                                                     

  

 


