
 

 

UMOWA CATERINGOWA 

 

W Goleniowie w dniu ………………………………………. pomiędzy: 

1. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Zwany w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

2. Magdalena Prunesti ul. Aleja Róż 12/1, 72-100 Goleniów, NIP 856 190 84 97, 

właścicielem firmy „MAGDALENA PRUNESTI” mieszczącego się przy ul. 

Aleja Róż 12/1, 72-100 Goleniów. Zwaną dalej „Wykonawcą”.  

 

Zwanymi dalej łącznie: ,,Stronami’’ 

została zawarta umowa o następnej treści: 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy są usługi cateringowe w zakresie przygotowania i dostarczenia 

oraz wydania wyżywienia w formie do wyboru: zupa, obiadu dwudaniowego (zupa + II 

danie, napój) do Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Jodłowa 33, 72-100 

Goleniów, na okres od. …………………………… do ………………………………... 

2. Przygotowane posiłki sprzedawane są w formie całości - obiad dwudaniowy (zupa+ II 

danie) – koszt 12 zł lub jedno danie ( zupa – 5 zł  lub drugie danie – 9 zł), dla dzieci 

szkolnych tj. 1 – 8 klasa. 

3. Koszt obiadu dla dzieci przedszkolnych - 9zł (zupa + II danie + napój), 4 zł - zupa, 7zł 

- II danie.  

4.  Koszt dofinansowania przez OPS dla osób korzystających z OPS wynosi do …….. zł 

brutto na dziecko. Opłata za dzieci korzystających z OPS rozliczana jest według 

wystawionej faktury na koniec miesiąca. 



 

 

§ 2. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, 

zgodnie z przyjętą technologią żywienia w placówkach oświatowych, przestrzegając zasad 

wynikających z ustawy o warunkach zdrowotnych i żywienia. 

2. Wykonawca będzie pobierał i przechowywał próbki żywnościowe z przygotowanych 

posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i udostępniał je na 

każde żądanie przedstawicielom właściwych instytucji kontrolnych zgodnie z art. 72 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. ( Dz.U. Z 2010r. 

Nr 136, poz. 914 z późn. Zmianami).  

3. Posiłki wykonawca dostarcza własnym transportem w specjalistycznych 

pojemnikach termoizolacyjnych, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury 

oraz jakości przewożonych potraw. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów 

5. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w ustalonych godzinach: obiad wraz z 

napojem do godz. 11:30.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym 

standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi 

ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut 

Matki i Dziecka. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków wyłącznie w dni, w które 

odbywają się zajęcia w szkole tj. od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni 

świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. O dniach 

zamknięcia placówki wykonawca jest informowany co najmniej na tydzień przed 

planowanym zamknięciem, chyba że zamknięcie nastąpi nagle z przyczyn 

nieprzewidzianych, wypadków losowych. Zamawiający zaznacza, że placówki są 

nieczynne zawsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia do Nowego Roku oraz w okresie 

ferii zimowych, świątecznej przerwie wielkanocnej i wakacji letnich .  O wszystkich 

planowanych dniach wolnych w danym roku szkolnym wykonawca zostanie 

poinformowany do dnia 30 września 2020r.  



 

 

8. Wykonawca prowadzi rozliczenia za wydane posiłki osobiście podpisując umowy z 

rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci. Rozliczanie oraz wszystkie formalności 

rozwiązywane będą poprzez program e-stołówka.  

§3. 

OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć 1 osobę odpowiedzialną do odbierania 

posiłków w pojemnikach termoizolacyjnych i termosach oraz do wydawania 

obiadów na okres trwania umowy wg. ustalonych godzin odbioru.  

2. Zamawiający oświadcza, że odbiera przedmiot umowy w pojemnikach 

specjalistycznych termoizolacyjnych oraz termosach, zwanych dalej „pojemniki 

specjalistyczne”, będzie używał ich zgodnie z jego przeznaczeniem oraz należycie 

zabezpieczy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą, jak również nie 

będzie oddawać go w podnajem lub bezpłatne używanie osobom trzecim.   

3. Z chwilą wydania pojemników specjalistycznych, na Zamawiającego przechodzi 

ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty, zniszczenia, kradzieży całości lub 

części oraz jego przywłaszczenia.  

4. W chwili wydania przedmiotu umowy, Zamawiający odpowiedzialny jest za 

wydzielenie odpowiedniej porcji potraw dla dzieci oraz jakość organoleptyczną 

podawanych potraw (np. temperatura).  

5. Osoba wydająca posiłki musi posiadać ważną książeczkę sanitarno-

epidemiologiczną z ważnymi badaniami.  

6. Zamawiający odpowiedzialny jest za dostarczenie decyzji OPS o finansowaniu 

posiłków, dostarczonej przez rodziców lub opiekunów prawnych danego dziecka.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcę o planie dni wolnych 

od nauki na cały rok szkolny tj. 2021/2022 klasy szkoły podstawowej oraz 

oddziałów przedszkolnych.  

8. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie do poinformowania Wykonawcę o 

nałożeniu kwarantanny na poszczególnych uczniów lub całą klasę.  

 

 

 



 

 

§4. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………………………… 

do dnia …………………………………………………………………………...  

2. Niniejsza umowa może zostać przedłużona formą aneksu na mocy zgodnego 

porozumienia Stron. 

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy zgodnego porozumienia Stron.  

4. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca 

kalendarzowego.  

5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca 

kalendarzowego.   

§5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji 

postanowień niniejszej umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W 

przypadku nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu 

będzie sąd powszechny właściwy dla Wykonawcy.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

4. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

_________________________      _________________________                                 

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY 


