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Załącznik nr 5 do Instrukcji dla wykonawcy 

 

UMOWA nr ............................... 

 

zawarta w dniu.................  r. w Szczecinie, pomiędzy 

 

Gminą Miasto Szczecin - Zespołem Żłobków Miejskich w Szczecinie z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. Śląskiej 54, 70-430 Szczecin, 

którą reprezentuje: 

Agnieszka Rojek –  dyrektor 

zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,  

a 

......................................................................................................................................................, 

zarejestrowanym w.........................................................................................................., z 

siedzibą  ...................................................................................................., reprezentowanym 

przez: 

1. ............................................................ - ........................................ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca realizując przedmiot zamówienia 

zobowiązuje się do Świadczenia usług cateringowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 

roku życia w Żłobka nr 9, oddział ul. Łączna 22 w Szczecinie, na 2020 rok” 

sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu posiłków dla dzieci według zatwierdzonego 

przez Zamawiającego jadłospisu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz przedstawiona ofertą, która stanowi integralną część umowy.  Natomiast 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny. 

2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i 

dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz jego rozładunek do do Żłobka nr 9, 

oddział ul. Łączna 22 w Szczecinie 

§ 2 

 

1.  Usługi o których mowa w § 1 powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

1) Usługa będzie dotyczyć 26 dzieci. 

2) Określona dzienna ilość posiłków (26) jest ilością maksymalną, może ona ulec 

zmniejszeniu i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń. 

3) Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca 

zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym 

na dany dzień przez dyrektora żłobka. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

ostatecznej ilości posiłków najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedniego składając 

stosowne zamówienie telefonicznie lub mailem, uwzględniając w ogólnej liczbie 

dzieci, grupę niemowląt.  

4) Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem weekendów, świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

5) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych 

termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakości 

przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. 
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Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w żłobku 

realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 

6) Strony ustalają następujące godziny dostarczania posiłków: 

godz.   7:30 –   8:00 – I i II śniadanie  

godz.  11:30 – 12:00 – zupa i drugie danie. 

7) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i 

dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w 

jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 

8) Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z 

oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących 

technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 

9) Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (t.j. Dz.U. z 2019 r. nr 1252) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

852/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w prawie higieny żywności i żywienia (Dz.U. UE 

L139 z dnia 30.04.2004r.). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki 

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności z 

2017r.  

10) Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

- jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym 

samym tygodniu, 

- w tygodniu wszystkie drugie dania obiadowe są mięsne lub rybne z sosami, zupy na 

bazie warzyw i ziemniaków (nie „czyste”), potrawy dostosowane do możliwości 

pogryzienia przez dziecko (np. puree z fasoli, odpowiedniej grubości kawałki mięsa, 

pulpety przyrządzone tylko z mięsa z dodatkiem jajka), ciepłe napoje. 

- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji 

dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 

aromatyzowanych, 

- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, 

okazjonalnie smażone, 

- do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych 

(ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i 

owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, 

- Zamawiający wymagać będzie aby temperatura dostarczanych posiłków do żłobka  

wynosiła: zupa mleczna, zupa , II danie, napoje gorące typu herbata, kakao, kawa 

zbożowa minimum 75 stopni C. Wymagane jest w okresie letnim aby, przy 

temperaturze zewnętrznej powyżej 24 stopni C Wykonawca odpowiednio 
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zabezpieczył transport potraw podawanych na zimno – surówki, sałatki, koktajle 

owocowe, owocowo- nabiałowe, wykorzystując do przewozu termoporty 

termoizolacyjne. 

- Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia w dziennych jadłospisach alergenów 

zawartych w potrawach i produktach spożywczych.  

- Zamawiający wymaga aby w jadłospisach dziennych Wykonawca wskazywał 

gramaturę produktu/potrawy oraz do codziennego jadłospisu dołączał wykaz 

składników wykorzystywanych do sporządzenia danej potrawy. Wymagane są 

również etykiety z wykorzystanych produktów (wędlina, ser żółty, pieczywo).  

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków świeżych, z bieżącej 

produkcji, bez konieczności dodatkowej obróbki technologicznej przed dystrybucją w 

siedzibie żłobka. 

- nie dopuszcza się wykonywania posiłków z półproduktów i potraw w proszku, a 

także planowania w jadłospisach konserw, ryby pangi, paluszków rybnych, 

produktów, które w swoim składzie zawierają tłuszcze trans oraz syrop glukozowo-

fruktozowych), produktów seropodobnych i zawierających MOM (mięso odkostnione 

mechanicznie 

11) Wykonawca uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie sposobu wykonania danej 

potrawy. 

12) Zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji 

posiłków żłobka diet indywidualnych z wyłączeniem produktów alergizujących ( z 

eliminacją produktów wg zaleceń lekarza).  

 

13) Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi 

sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z nomami 

HACCP.   

15) Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego 

należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, oraz mycie naczyń, 

sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów 

środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania. 

16) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabieranie odpadów pokonsumpcyjnych 

oraz mycie termosów. Czyste pojemniki na odpady zostaną dostarczone 

zamawiającemu wraz z posiłkiem każdego dnia. 

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu zamówienia.  

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w następujących wysokościach: 
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Cena jednostkowa brutto za jeden dzienny zestaw posiłków wynosi 

…………………………………………………………………….  zł w tym podatek VAT.  

2. Za realizację przedmiotu umowy wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za 

faktycznie zrealizowaną usługę stanowiącą sumę wszystkich wydanych w ciągu okresu 

realizacji przedmiotu umowy zestawów posiłków w oparciu o cenę określoną w  § 3 ust. 

1. Jednostkowa cena ofertowa zastosowana w złożonej ofercie jest niezmienna w trakcie 

realizacji umowy. 

3. Ilość przyjętych zestawów posiłków kontrolowana będzie codziennie przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi w 

oparciu o przedstawioną Zamawiającemu fakturę VAT. Podstawą wystawienia faktury 

będzie szczegółowa specyfikacja określająca ilość i rodzaj wydanych zestawów posiłków, 

potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za dostarczone posiłki raz w miesiącu do 5-go dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Należności z tytułu realizacji umowy, płatne będą 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury.       

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia 

jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 

6. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 

ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na 

rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.  

 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowawczą będą kary umowne. Będą 

one płatne z następujących tytułów: 

a) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w danym 

dniu tj. – opóźnienia w dostawie posiłków o więcej niż 15 minut od terminu planowanego, 

wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 6), Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 10% od wartości dziennego zapotrzebowania na zestawy posiłków w danym dniu, 

w którym nastąpiło opóźnienie w dostawie. Wartością tą będzie iloczyn ceny jednostkowej, o 

której mowa w § 3 ust. 1 i ilości zgłoszonego zapotrzebowania na zestawy posiłków w danym 

dniu. 

b) w przypadku dostarczenia posiłków w danym dniu niezgodnie z podaną przez 

Zamawiającego  ilością, jakością i asortymentem lub w przypadku niedostarczenia posiłków, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% od wartości dziennego 

zapotrzebowania na zestawy posiłków w danym dniu, za każdą niezgodność w świadczeniu 

usługi. Wartość dziennego zapotrzebowania ustalona będzie zgodnie z pkt. a) 

c) w przypadku nie dostarczenia posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu 

posiłków dla dzieci we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Niezależnie od 

powyższego zapisu zostanie naliczona kara zgodnie z § 4 ust 1 pkt. b) niniejszej umowy. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

5000 zł.     

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

podnoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę należnych kar umownych w drodze potrącenia  z 

przysługujących mu należności w oparciu o wystawioną notę obciążeniową. 

 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zastrzega prawo  odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 

a) dwukrotnego opóźnienia w okresie realizacji umowy w dostawie posiłków ; 

b) trzykrotnego stwierdzenia w okresie realizacji umowy niezgodności w realizacji 

umowy. 

2. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 7 dni od stwierdzenia 

okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku zastosowanie 

znajdzie §4 ust. 1 pkt d umowy.  

 

§ 6 

 

1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają zmianę ceny określonej w  § 3 ust. 1 

spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych pod warunkiem, że zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa i dotyczyć 

będzie usług cateringowych wykonywanych od tego dnia po warunkiem udowodnienia przez 

Wykonawcę wpływu  zmian wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu  na koszty 

wykonywania zamówienia.  

 

§ 7 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy lecz jej 

wykonywanie nastąpi w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

 

§ 8 

 

W razie powstania 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 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wierzytelności z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 10 
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Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie 

z  powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).   

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.   

3. W sytuacji, gdy w celu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca pozyska dodatkowe dane 

osobowe osób fizycznych, Wykonawca zobowiązuje się̨ do wypełnienia obowiązków 

informacyjnych, wobec tych osób oraz do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o 

wypełnieniu obowiązku informacyjnego wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych 

osobowych tych osób.   

4. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  

1)  administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie,   

2)  kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem meilowym: 

iod@it-serwis.com.pl 

3)  osobie fizycznej, której dane dotyczą̨ przysługuje prawo żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na zasadach 

określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,   

5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Zespołu 

Żłobków Miejskich w Szczecinie dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Polityka 

Prywatności” 

6)dane osobowe będą przetwarzane w celu:   

a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty,  

c) dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego, o którym 

mowa w§1 ust. 1 do dnia przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń́ i 
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obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okresy określone w dokumentach 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w 

rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać́ Zamawiającemu 

każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, wniosku o zmianę̨ osób wskazanych przez Wykonawcę̨ do realizacji umowy oraz 

uprawnień́ budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6 poniżej.   

6. Wykonawca zobowiązuje się̨ poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą 

przekazywane Zamawiającemu o:  

1)  fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,   

2)  treści klauzuli informacyjnej.   
 

§ 12 

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

 

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

Wykonawca       Zamawiający 
 

 

 

Załączniki: 

1) Oferta cenowa  


