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Załącznik nr 2 

 

UMOWA - projekt 

 

Zawarta w dniu ……………………. w pomiędzy: GMINĄ MIASTO RZESZÓW, ul. Rynek 1, 

35- 064 Rzeszów, NIP 8130008613, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34 

w Rzeszowie, zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:  

Lidię Kupiszewską – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie  

a 

………………………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej w tekście umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: ………………………………. 

……………………………………………………. o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do sporządzenia 

oraz dostarczenia gorącego dwudaniowego posiłku w postaci zupy i drugiego dania wraz z kompotem do 

siedziby Szkoły Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie – dopuszcza się możliwość wyboru jednego 

z zamawianych posiłków. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące posiłków określa opis przedmiotu zamówienia tj.:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania 

i dostarczenia gorącego posiłku w postaci zupy i drugiego dania wraz z kompotem. 

2. Gorące dania dostarczane będą na  bieżąco wg zapotrzebowania dziennego składanego codziennie 

do godziny 08:30 przez Szkołę Podstawową Nr 34 w Rzeszowie. 

3. Obiad powinien być dostosowany do wieku rozwojowego i uwzględniać potrzeby żywieniowe 

dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat. Posiłek powinien mieć zachowane normy kalorii, składniki 

pokarmowe, wartości odżywcze, mineralno – witaminowe obowiązujące przy żywieniu dzieci 

i młodzieży. 

4. Zupa o objętości nie mniejszej niż 350 ml, temperatura – nie mniej niż 65 stopni Celsjusza. 

5. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. W okresie 

tygodniowym struktura drugich dań ma kształtować się następująco: 

a. ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza, makaron lub inne)   – 150 g 

b. mięso (np. schab, pierś z kurczaka, kotlet mielony, gulasz)/ ryba  – 100 g 

c. surówka/warzywa gotowane       – 150 g 

UWAGA: dwa razy w tygodniu zamiast wyżej opisanych dań mogą być również: pierogi (ruskie lub 

z owocami), naleśniki, racuchy, makaron z sosem, krokiety o gramaturze nie mniejszej niż 300 g. 
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6. Sporządzanie i dostawa obiadów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych 

ustawowo i przewidzianych w organizacji szkoły, świąt, ferii i wakacji oraz w wyniku wystąpienia 

siły wyższej lub zdarzenia losowego. 

7. Dziennie zapotrzebowanie ilościowe na posiłki będzie wynosiło średnio ok. 35 obiadów, 

z tendencją rosnącą lub malejącą i dotyczyć będzie uczniów w wieku od 3 do 15 lat. 

8. Zamawiający zastrzega, iż ilość uczniów korzystających z posiłków w 2022 r. może się zmienić 

w trakcie obowiązywania umowy. O każdej zmianie na bieżąco Szkoła będzie informować 

Wykonawcę do godziny 08:30 każdego dnia. 

9. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w termoizolacyjnych termosach tak, 

aby uczniowie otrzymali gorące posiłki. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których 

transportowane będą posiłki. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych 

i dostarczonych posiłków każdego dnia przez 72 godziny w ilości 150 gram, z oznaczeniem daty, 

godziny, zawartości próbki pokarmowej i z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobranie próbek. 

11. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. 

12. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach 

higieniczno – sanitarnych. 

13. Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres jednego tygodnia do przodu i dostarczany 

Dyrektorowi Szkoły najpóźniej w piątek w tygodniu poprzedzającym serwowany jadłospis. 

Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektora Szkoły będą brane pod uwagę przez 

Wykonawcę. 

14. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, sztućce, kubki). 

15. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim 

wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej. 

16. Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki 

ponosić będzie Zamawiający. 

17. Dostawa obiadu dwudaniowego dla wyżej wskazanych osób nastąpi w godzinach 10:30 – 11:00, 

do siedziby Szkoły Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie, do stołówki szkolnej znajdującej się na 

parterze budynku. 

18. Termin świadczenia w/w usług: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

19. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o niepogorszonej jakości na swój koszt z innych źródeł. 

20. CPV 555200000-1 usługi dostarczania posiłków 
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§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z transportem zamówionych przez 

Zamawiającego posiłków ze swojej siedziby do siedziby Zamawiającego.  

 

§ 3 

1. Posiłki będą dostarczane w termosach termoizolacyjnych z atestem PZH przeznaczonych do 

transportu żywności będących własnością Wykonawcy. 

2. Próbki żywności będą przechowywane przez Wykonawcę zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.0.2021) i Rozporządzenia ministra 

zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez  

zakłady żywienia zborowego typu zamkniętego ( Dz. U 2007 Nr 80, poz. 545). 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie dla wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, tj. cena przygotowania 

i dostarczenia  

a)  zupy – wynosi ……………. brutto (słownie: …………………..…………………...……………); 

b) drugiego dania – wynosi ……………. brutto (słownie: ……………...……………...……….…..); 

c) kompotu – wynosi ……………. brutto (słownie: ………….………....……………...……….…..); 

d) usługa cateringowa – wynosi ……………. brutto (słownie: ………………………...……………);  

2. Należność Wykonawcy płatna będzie miesięcznie na podstawie wystawionej faktury w terminie 

14 dni od daty jej dostarczenia, przelewem na wskazany na fakturze numer konta. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania są kary umowne. 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy 

w wysokości 10 % wartości średniomiesięcznego zamówienia. 

b) Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za zwłokę w płatności faktury, za każdy następny 

dzień po 15 dniu od daty otrzymania faktury od Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 
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§ 7 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 8 

1. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo 

i miejscowo dla Zamawiającego sąd. 

§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  
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Do podpisywanej umowy: 

Oświadczam, że1: 

1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

                                                        ….…..……………………..............     

                                                              (data i podpis wykonawcy) 

 

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w ogłoszeniu 

o zamówienie. 

 

                                                           ….…..……………………..............     

                                                              (data i podpis wykonawcy) 

 

                                                           
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa 

 


