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PROJEKT     UMOWA  nr ………………………. 
 

 
 
zawarta w dniu ........................ pomiędzy:………………….. 

reprezentowanym   przez : 
 
1. mgr Urszulę Trzeciak  – Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubniu,32-433 Lubień 885 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a 

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

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

  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Lubniu. 

Przedmiot umowy szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2.  Termin rozpoczęcia wykonania umowy strony ustalają na dzień 03.09.2012 roku,           

a termin zakończenia wykonania umowy ustalają na dzień 28.06.2013 roku. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie przez wykonawcę usług na zewnątrz pod 

warunkiem spisania na tę okoliczność odrębnej umowy.  

§ 2 

1. Zamawiający w dniu ……………… przekaże Wykonawcy pomieszczenia opisane 

szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z wyposażeniem na 

podstawie odrębnego protokołu zdawczo odbiorczego.  

2. W chwili spisania protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność materialną w całości za przekazane pomieszczenia  

wraz z wyposażeniem.  

3.  WYKONAWCA będzie ponosił koszty zużycia wody, energii elektrycznej oraz 

innych mediów w okresie trwania niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zakazuje podnajmowania przekazanych pomieszczeń osobom trzecim.   
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5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przekazanych i jego otoczenia 

 w należytym stanie sanitarno-porządkowym.  

6. W terminie do trzech dni od dnia zakończenia niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do oddania Zamawiającemu przekazanych pomieszczeń w stanie 

niepogorszonym.  

 

 

§ 3 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia przekazanych pomieszczeń, mienia i 

urządzeń z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy oraz zdarzeniami losowymi. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności przekazane pomieszczenia, urządzenia oraz 

wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się, przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

zamówienia zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

powstałych w związku z prowadzoną usługą.  

 
 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki codziennie, na bieżąco, ze świeżych 

produktów. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania 3 posiłków dziennie tj śniadanie, 

obiad dwudaniowy,  podwieczorek. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na teren przedszkola posiłki o  ustalonych 

porach dnia: 

- śniadanie   8:45 – 9: 15         

- obiad         11:45 – 12:30        

- podwieczorek  14:30 – 14.55 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1. Realizowania jadłospisu uzgodnionego z Zamawiającym. W razie nagłej zmiany 

jadłospisu wymagana jest jego akceptacja przez Zamawiającego. Jadłospis należy 

wywiesić na tablicy informacyjnej dla rodziców. 

2. Uwzględnienia w ramach stawki żywieniowej, tradycyjnych posiłków oraz 

przygotowywania okolicznościowych posiłków z okazji uroczystości zgodnie                  

z jadłospisem. 

3. Dostarczenie przygotowanych posiłków do Samorządowego Przedszkola w Lubniu z 

wykorzystaniem odpowiednich wózków i  przeznaczonych do tego celu pojemników, 

zabezpieczających posiłki przed wylaniem i wychłodzeniem, spełniających wymogi 

sanitarno-epidemiologiczne. 

4. Prowadzenia ewidencji ilościowo-jakościowej wydanych posiłków potwierdzanej 

każdorazowo przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

5. Mycia i wyparzania całości kompletu naczyń. 

6. Systematycznego wywozu na własny koszt resztek jedzenia i zlewek. 

7. Zatrudnienia odpowiedniej liczby osób, pozostających w stosunku pracy do 

Wykonawcy, w celu sprawnego wywiązania się umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się, że wyznaczony pracownik będzie codziennie zamawiać 

u Wykonawcy ilość potrzebnych posiłków. 

2. Zamawiający lub wyznaczony pracownik Zamawiającego będzie sprawować nadzór 

nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm przy sporządzaniu 

posiłków. W przypadku ich zakwestionowania posiłki będą podlegały wymianie na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wysokość stawek żywieniowych brutto: 

 

posiłek stawka 

śniadanie  

obiad  

podwieczorek  

zupa  
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§ 9 

Wykonawca z tytułu czynności określonych niniejszą umową będzie otrzymywał zapłatę z 

wystawionej faktury VAT/ rachunku , nie później niż 5 dni po zakończeniu miesiąca, ustalonej 

według zasady: ilość faktycznie wydanych porcji żywnościowych pomnożone przez stawki 

wynikającą z § 6. Wypłata tak wyliczonego wynagrodzenia będzie następowała w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury/ rachunku od Wykonawcy. 

§ 10 

Wykonawca zapewnia, iż posiada stosowne uprawnienia do wykonywania określonej umową 

działalności oraz osoby bezpośrednio nadzorujące pracę kuchni posiadać będą odpowiednie 

wykształcenie gastronomiczne, a pozostali pracownicy Wykonawcy – zatrudnieni w kuchni – 

posiadać będą odpowiednie doświadczenie i umiejętności oraz stosowne badania i 

zaświadczenia lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania realizacji tego 

zobowiązania. 

 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad HACCP oraz do przechowywania 

próbek żywnościowych pobieranych zgodnie z procedurą. 

 

 

§ 12 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących uchybień w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy ma on prawo do jej wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do odszkodowania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu jednorazowej kary w 

wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) za nieprzystąpienie w dniu 

3.09.2012r. do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) za odstąpienie od umowy w trakcie jej realizacji z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 13 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

będą starały się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku 

porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla wykonawcy.  

 

 
 
 
Zamawiający            Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


