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UMOWA NR … / 2020 

 

zawarta w dniu …………………………… r. w Skrzatuszu 

 

pomiędzy Nabywcą: Gminą Szydłowo, Jaraczewo 2; 64-930 Szydłowo NIP  764-24-61-769, 

Odbiorcą: Szkołą Podstawową im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu  

(adres dla doręczeń 64-930 Szydłowo, Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Dyrektor szkoły  - mgr Martę Rorbach 

a  

, NIP  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji cateringu dla dzieci w wieku 

od 3 - 7 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej 

w Skrzatuszu: 

a) ok. 50 dzieci w wieku 3-14 lat przez okres 10 m-cy od 2.01.2020 do 31.12.2020 r., z 

wyłączeniem lipca i sierpnia. 

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

będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień; 

zapotrzebowanie zgłaszane będzie poprzez wiadomość SMS najpóźniej do godz. 20.00 dnia 

poprzedzającego dane zamówienie. 

c) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach 

gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw; 

d) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu  

do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez 

Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy; 

e) Dzienny jadłospis obejmuje obiad: zupa, drugie danie i surówka, kompot lub napój; 

f) Ustalona cena usługi, o której mowa w pkt. e  stanowi sumę wsadu do kotła oraz kosztów 

wytworzenia i dowozu, gdzie wsad do koła ustala się każdorazowo na 7zł brutto na jednego ucznia 

na jeden posiłek; pozostała kwota do koszt wytworzenia i dowozu, które wynoszą …..zł na jednego 

ucznia. Łączny koszt obiadu wynosi …… zł brutto (…………….. zł, zero gr). 

g) Posiłki będą dostarczane między godz. 10.00 – 11.00 do szkoły; odbiór termosów dnia 

następnego. 

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

na bazie produktów najwyższej jakości zgodnie z normą HACCP. Posiłki muszą uwzględniać racje 

pokarmowe odpowiadające normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci w wieku 

od 3 do 14 lat. 

i) Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy: 

Mycie termosów; dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki. 
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§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od  2.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3.   Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

rażącego naruszenia jej postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w § 1,3 niniejszej 

umowy). 

§ 3 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa  

w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie kwotę wynikającą z iloczynu dni  

pracy szkoły i dziennych kosztów wyżywienia grupy dzieci ( … zł brutto x ilość faktycznie 

wydanych posiłków zgodnie z listą obecności dzieci, uzgadnianą z pracownikiem 

upoważnionym, na koniec każdego miesiąca) 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Zamawiający 

będzie płacił  miesięcznie na podstawie faktury/rachunku. 

3. Faktura/rachunek płatny w ciągu 7 dni od daty wpływu do Zamawiającego należy wystawić 

osobno za koszt wsadu do kotła i osobno za koszty pośrednie, na: 
 

NABYWCA: Gmina Szydłowo 

Jaraczewo 2 

64-930 Szydłowo 

NIP: 764-24-61-769 

ODBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu 

Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1;  64-930 Szydłowo 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:  

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, 

2) w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją całej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 5 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 

z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu 

stron. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Umowa wiąże strony z dniem jej zawarcia. 

     ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 


