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UMOWA NR ..../2016 (projekt) 

       

zawarta w dniu .....................2016r. w Grabonogu, pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu 

Grabonóg 63 

63-820 Piaski        

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: 

mgr inż. Bożenę Ryczkowską – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu 

 

a 

 

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

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

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

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

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez: 

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

o następującej treści: 

 

§ 1.1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: „ ŚWIADCZENIE  USŁUG CATERINGOWYCH W 

WYNAJĘTYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH DLA WYCHOWANKÓW I 

UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. GEN. 

JÓZEFA WYBICKIEGO W GRABONOGU" w terminie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2019r. 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 

3. Zleceniobiorca obowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

nieprzerwanie przez cały czas trwania umowy co oznacza konieczność zapewnienia 

całodziennego wyżywienia przez wszystkie dni  tygodnia. 

§  2.1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 obejmuje następujące posiłki: I 

śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 określany będzie w dalszej części umowy 

jako Posiłki. 

3. Zleceniobiorca obowiązany jest przestrzegać zaleceń Zleceniodawcy tj. dostarczać posiłki 

odpowiadające wymaganiom wychowanków oraz przestrzegać procedur w zakresie wykonywania 

umowy, o których mowa w § 3. 



§ 3.1. Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę podczas wykonywania umowy obowiązywać będą 

następujące procedury: 

1) Zleceniodawca przekazywał będzie Zleceniobiorcy wykaz wychowanków objętych posiłkami  do 

 godz. 800 każdego dnia; 

2) Zleceniobiorca ma obowiązek sporządzać jadłospis 10-dniowy; 

3) jadłospis podlega zatwierdzeniu przez kierownika internatu. 

 2. Zleceniobiorca ma obowiązek sporządzać „Wykaz wydanych posiłków w miesiącu” 

zawierających: 

1) określenie ilości wydanych posiłków w danym miesiącu i ich ceny; 

2) wykaz posiłków miesięcznych obejmuje miesiąc kalendarzowy i sporządzony jest przez 

Zleceniobiorcę po jego upływie, do dnia 10 następnego  miesiąca i stanowi on podstawę do 

obliczenia odpłatności za wyżywienie młodzieży. 

 3. Przedstawicielem Zleceniodawcy w kontaktach ze Zleceniobiorcą podczas wykonywania 

umowy będzie: Agnieszka Sadzka - kierownik internatu. 

 § 4.1. Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy w wynajętych od Zamawiającego 

pomieszczeniach. 

 2. Zleceniobiorca obowiązany jest utrzymać przedmiot najmu w stanie umożliwiającym 

prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy, w szczególności stosować się do zaleceń  

i uwag zawartych w protokołach pokontrolnych właściwych organów między innymi Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. 

 3. Zleceniobiorca ma obowiązek, na polecenie Zleceniodawcy przeprowadzić każdorazowo 

dezynsekcję pomieszczeń oraz wykonanie wszystkich pozostałych zabiegów sanitarnych 

wymaganych prawem w zakładzie gastronomicznym, o których mowa w ust. 1 na własny koszt. 

 4. Warunki najmu pomieszczeń określa odrębna umowa. 

 § 5.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy realizacji 

przedmiotu umowy oraz do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur 

sanitarnych. 

  2. Zleceniobiorca obowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone podczas realizacji przedmiotu umowy w szczególności za szkody wyrządzone 

ewentualnym zatruciem pokarmowym. 

  § 6.1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonywania przez 

Zleceniobiorcę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

 2. W celu realizacji uprawnień przewidzianych w ust. 1 Zleceniodawca ma prawo wstępu do 

pomieszczeń, w których Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy. 

 § 7. Zleceniobiorca na własny koszt i we własnym zakresie zaopatruje się w surowce i materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

 § 8.1.  Strony zgodnie postanawiają iż Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn stawki dziennej na jednego 

wychowanka w kwocie ..............zł brutto (słownie: ................................... złotych ....../100) i ilości 

wychowanków objętych Posiłkami w danym miesiącu. 



 2. Podstawę obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi „Wykaz wydanych 

Posiłków w danym miesiącu”, który podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę ostatniego dnia 

miesiąca. 

 3. Cena, o której mowa w § 1 ust. 2, do końca roku budżetowego 2016 będzie stała, natomiast 

w kolejnych latach będzie podlegać waloryzacji w okresach kwartalnych, w oparciu o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS na wniosek Wykonawcy. 

 § 9. Rozliczenia między Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą będą dokonywane w złotych polskich. 

 § 10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 

w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury od Zleceniobiorcy. 

 § 11.1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy kary umownej w 

przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z winy 

Zleceniobiorcy w  wysokości 10.000,00 zł. 

 2. Zleceniodawca pokryje koszty poniesionej szkody w pierwszej kolejności z kwoty 

zabezpieczenia, o której mowa w § 11 ust. 1. 

 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, ponad wartość 

zastrzeżonej kary umownej - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 4. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zleceniobiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca w wysokości 

10.000,00 zł. 

 § 12.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność  wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

    2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca (30 dni) od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

  3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, 

kierując swoje roszczenia do Zleceniodawcy. 

 § 13.1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w 

 interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

 od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

 powyższych okolicznościach; 

2) w razie zgłoszenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszenia upadłości lub 

 rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 



4) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 

 wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. 

 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane 

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

 3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają             

następujące obowiązki: w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia. 

 § 14.1.Umowa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. 

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 4. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszy umowy rozstrzygał będzie sąd 

miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy. 

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

                 Zleceniodawca                                                                  Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


