
Załącznik nr 3 do Instrukcji 
UMOWA 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH 
   
Zawarta w dniu ……………………… r.  w Szczecinie pomiędzy:  
 
Gminą Miasto Szczecin -  Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I st w Szczecinie 
ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin 
reprezentowaną przez …………………………………………….. -  Dyrektora działającego na podstawie 
Upoważnienia   nr …………………………………..AW Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  …………… r. 
zwaną dalej Zamawiającym 

       a 
            
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
            zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy  na podstawie art. 138o Ustawy PZP – usługi społeczne. 
 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 
 

 
 

§1 
 
 Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej na 
rzecz Zamawiającego, polegającej na  przygotowaniu  i dostarczeniu posiłku (obiadu) z  zachowaniem warunków 
określonych w niniejszej umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny. 
       

                                                                       §2 
 

1.   Usługa o której mowa w §1 powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
            1) Usługa będzie dotyczyć dzieci w wieku 6-15 lat 
            2) Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. 
            3) Ogólna zaplanowana maksymalna liczba zestawów obiadowych nie przekroczy liczby 50 000 sztuk. 
            4) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach  
                 gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 
            5) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni i dostarczany Zamawiającemu w każdy  
                   piątek poprzedzający nowy tydzień. Jadłospis musi określać gramaturę potraw, oraz ich   
                   skład. Składniki alergizujące powinny być oznaczone np. wytłuszczonym drukiem  
             6)  Jadłospis obejmuje: 
   a) zupę 
   b) drugie danie 
   c) surówkę 
   d) kompot 
             7) Kalkulacja cenowa obejmuje swoim zakresem dania mięsne, półmięsne, jarskie. 
             8) Posiłki będą dostarczane w godzinach  ustalonych z Zamawiającym. 
             9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o  najwyższym standardzie, na bazie  
                   produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 
              10) Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim  
                    wydaniem posiłków korzystającym z usług szkoły. 



11)  W przypadku pojawienia się dzieci z dysfunkcjami pokarmowymi Wykonawca zapewni 
posiłki zgodne z ich dietą, np. dietą bezglutenową. 

2.   Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym do należytego wykonania niniejszej umowy. 

3.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą 
starannością obowiązującą podmioty profesjonalnie zajmujące się świadczeniem usług objętych umową i 
w uzgodnionym terminie. 

4.   Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób z pomocą których wykonuje  niniejszą 
umowę, lub którym wykonanie umowy powierza, odpowiada jak za własne działania.  

5.   Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich norm i przepisów powszechnie 
obowiązujących dotyczących przedmiotu umowy, a w szczególności ustawy z dnia 25.08.2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U z 2017 r. poz. 149) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 26.06.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia  zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.( Dz. U z 2016r. poz. 
1154) 

§3 
 
       1.W celu prawidłowego realizowania zadań określonych w niniejszej umowie Zamawiający zobowiązuje się  
           do telefonicznego powiadomienia do godz. 9.00 Wykonawcy o ilości posiłków na dany dzień.  
      2. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  
              w następujących wysokościach: 
                      1). Koszt   jednego obiadu  wynosi ………………zł brutto łącznie z   podatkiem VAT 
                            słownie: ………………..………… złotych brutto ( niezmienny do końca trwania umowy ). 
                       2) Wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną usługę cateringową zostanie ustalone jako iloczyn   
                             faktycznie zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę zestawów    
                            obiadowych oraz stawki wskazanej w pkt 1powyżej. 
        3.Wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie przekroczy  kwoty………………………….brutto   

łącznie z podatkiem VAT    
 
        4.Strony umowy ustalają miesięczny tryb rozliczeń, faktura może być wystawiana dwa razy w połowie i na    
           koniec każdego miesiąca kalendarzowego i będzie opiewać na wartość wszystkich rzeczywiście  
             wydanych obiadów. 

5.   Faktury wystawiane  przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane :   
                          Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410 
                          Płatnik: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st, ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin. 

 
       6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, z rachunku  Zamawiającego na rachunek  
             Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze w terminie 7 dni od daty otrzymania jej przez  
             Zamawiającego. 
      7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego rachunku  
             na rzecz Wykonawcy. 
      8. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w  wysokości ustawowych, za  

      każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
9.Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty związane z  
    realizacją przedmiotu umowy 

 
§4 

                      
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
 1) Jakość dostarczanych obiadów. 
 2) Zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami  
                sanitarno - epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada przed Państwowym Inspektorem  
                Sanitarnym. 
 3) Przekazanie Zamawiającemu kopi protokołu kontroli sanitarnej przeprowadzonej 
                przez uprawniony organ kontrolny. 

§5 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu  podpisania umowy Zamawiającego Policę OC  
    zawartą na cały okres umowy na kwotę min. 100 000 zł z tytułu odpowiedzialności cywilnej w   
    związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  



 
§6 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie zamówienia w wysokości 
5% wartości brutto zamówienia za każde pół godziny opóźnienia. 

2.   W przypadku niedostarczenia zestawu obiadowego przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 10 zł za każdy niedostarczony zestaw obiadowy.   

3.   Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości umowy (liczonej 
za cały okres jej trwania) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron    z powodu 
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

4.   Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku       
    wynikającego §5 niniejszej umowy. W takim przypadku kara umowna wynosi 10 % wartości umowy.  

5.   Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość kary umownej stronie, która poniosła szkodę     
        przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające ponad wartość kary umownej, do wysokości     
        wartości szkody. 
6.   Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku określonym 

w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych . 
7.   Wykonawca wyrażą zgodę na zapłatę należnych kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących 

mu należności. 
 

§7 
         
 1.Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.-od dnia …………………… do ……….……………. 
 2.Obiady będą dowożone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, do godziny 10.30 
 3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności. 

§8 
  
1.   Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w ramach realizacji Umowy: 

a.   ze strony Wykonawcy : 
     ………………………………………………….. tel. ………………..….. mail ……………………….. 

b.   ze strony Zamawiającego: 
………………………………………………………tel. …………….………mail ……………….………..  

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej i nie będzie traktowana jak 
zmiana Umowy. 

2.   Strony zastrzegają następujące adresy dla doręczeń: 
a.   Wykonawca : ……………………………………………………………………………………… 
b.   Zamawiający : ………………………………..……………………………………………………. 

3.   Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresu. Powiadamianie 
jest skuteczne pod warunkiem wysłania go listem poleconym lub dostarczenia pocztą kurierską lub doręczenia 
osobistego. 

4.   Wszelkie pisma, wezwania i oświadczenia kierowane na ostatni znany adres Stron ustalony zgodnie z 
postanowieniami ust. 2–3 będą uważane za skutecznie doręczone.  

5.   Wszelkie zmiany Umowy, a także wszelkie oświadczenia, wezwania, zezwolenia, uzgodnienia i 
powiadomienia kierowane do drugiej Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6.   Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
7.   Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
8.   W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
9.   Ewentualne   spory   powstałe   przy   wykonywaniu   umowy   rozstrzygać  będzie  Sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
10.   Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, z których każdy 

po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano. 
 
11. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej  i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

 

 

 
             ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 


