Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

UMOWA NR DZP.372….2021
zawarta w dniu .................. 2021 roku w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP: 525-00-12-946,
prowadzącym:
Niepubliczne Przedszkole Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powołane na
podstawie zarządzenia Nr 52/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 1 września 2016 r., działające na podstawie wpisu do Ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa (Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy) numer
wpisu 444 PN.
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………….,
na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Umowa niniejsza, zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275
pkt. 1 Pzp. Zamówienie o wartości poniżej progów unijnych, prowadzone w o przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.
2019 ze zm.).
Znak sprawy: DZP.371.09.2021
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych trzech posiłków dziennie
(śniadanie, obiad i podwieczorek) w formie cateringu, w liczbie ok. 70 zestawów, dla dzieci
przedszkolnych w wieku 2,5-6 lat w okresie od 02.08.2021 r. do 29.07.2022 r. – przedszkole
zlokalizowane jest pod adresem: ul. Żubrowa 12, 01-815 Warszawa.
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. Całodniowy zestaw
składa się ze: śniadania z ciepłym napojem/herbatą, obiad dwudaniowy z kompotem/sokiem,
podwieczorek z ciepłym napojem/herbatą.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną na adres Dyrektora przedszkola,
w każdy czwartek do godz. 14.00 propozycji menu na kolejny tydzień, w celu akceptacji przez
Zamawiającego. Proponowany jadłospis wraz podaniem gramatury i kaloryczności składników
wchodzących w skład posiłku winien być sporządzany przez dietetyka i poświadczony jego imienną
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pieczątką. Dietetykiem ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią
i uzyskała dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku
lub w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania co najmniej treści kształcenia oraz
liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł
licencjata lub magistra. Na każde żądanie Dyrektora placówki, Wykonawca winien przedstawić
stosowne dokumenty, poświadczające, iż osoba wskazana pod jadłospisem jako dietetyk posiada
ww. uprawnienia.
4. Jadłospis, o którym mowa w ust. 3 winien zostać zatwierdzony przez osobę wykazaną w ofercie
na potwierdzenie zdolności zawodowej do wykonania zamówienia. W przypadku zmiany, w toku
realizacji umowy, wykazanej osoby, Wykonawca winien wraz z pierwszym jadłospisem
sporządzonym przez nowego dietetyka przekazać informację o spełnianiu przez niego warunków
dotyczących wykonywania zawodu dietetyka.
5. Jadłospisy muszą opierać się na posiłkach wykazanych w jadłospisie stanowiącym załącznik
do oferty Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków, od poniedziałku do piątku,
wg. harmonogramu:
1) śniadanie i zupę– do godziny 8.00;
2) obiad: II danie i podwieczorek – do godz. 12.00
3) podwieczorek: do godz. 15.00
§2
1. Umowa obowiązuje od 02.08.2021 r. - 29.07.2022 r.
2. W przypadku wykorzystania kwoty umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 przed terminem wskazanym
w ust. 1 umowa zostanie uznana za wykonaną.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia,
o powyższym fakcie należy poinformować pisemnie.
§3
1. Zamawiający wskazuje p. Wiktorię Kowalską -Dyrektora Przedszkola UKSW, tel. 507 097 739,
e-mail w.kowalska@uksw.edu.pl do kontaktów z Wykonawcą, nadzoru nad przebiegiem realizacji
niniejszej umowy, dokonywania uzgodnień i potwierdzenia należytego wykonania zleconej usługi.
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest p. …………………,
tel.: …………………., e-mail: ………………….
§4
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie komponował posiłki urozmaicone, na bazie produktów najwyższej
jakości, z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych.
3. Wykonawca oświadcza, że będzie dostarczał posiłki transportem spełniającym warunki sanitarne
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP – środkiem transportu
dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb
zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw.
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4. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie trwania niniejszej umowy i zobowiązuje się
do dostarczenia kopii polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności polisy ubezpieczeniowej przed upływem terminu
trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do zawarcia nowej polisy
ubezpieczeniowej i dostarczenia jej kopii Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty upływu ważności
poprzedniej polisy. Niedostarczenie przez Wykonawcę nowej polisy ubezpieczeniowej w wyżej
określonym terminie stanowi podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy w trakcie jej
trwania, w trybie natychmiastowym, z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

§5
Cena dostarczenia jednego zestawu, o którym mowa w §1 ust. 2 wynosi ………. zł brutto (słownie
złotych złotych:………………. 00/100)
Wartość usług określonych w § 1 ust. 1, nie przekroczy kwoty brutto …………… zł (słownie złotych:
……………………………………………… 00/100) w terminie obowiązywania umowy.
Ze względu na to, że wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu łączna wartość usług jest wartością
szacunkową, zależną od liczby zamówionych zestawów, Strony zgodnie oświadczają, że:
1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świeże, o właściwej jakości,
faktycznie dostarczone zestawy
2) łączna wartość zamówionych zestawów przez Zamawiającego może być niższa od wartości
określonej w ust. 2 i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Wynagrodzenie za wykonywanie usługi będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca
na podstawie faktury zbiorczej za dostarczone zestawy, przelewem w terminie 21 dni od dnia
otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe
za każdy dzień opóźnienia.

§6
1. Zamawiający naliczy kary umowne za każdy przypadek przekroczenia terminów dostarczenia
posiłków, o których mowa w § 1 ust. 6 w wysokości 20 % łącznej wartości zamówionych w danym
dniu posiłków, za każde 10 minut zwłoki.
2. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 5 % łącznej wartości zamówionych w danym dniu
posiłków, w każdym przypadku:
1) dostarczenia posiłków o nieodpowiedniej temperaturze;
2) dostarczenia posiłków o nienależytej jakości tj. przygotowanych niezgodne z recepturami,
w sposób niezgodny ze sztuką kucharską np. przypalone, niedogotowane, przegotowane,
z niewłaściwą ilością przypraw, dodatków, o niewłaściwym smaku, wykonane z produktów
o niskiej jakości, rozwodnionych, itp.
3) dostarczenia posiłków o nieodpowiedniej gramaturze.
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Przy czym naliczenie kary, nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania umowy,
tj. dostarczenia posiłku zastępczego, o którym mowa w pkt. 31 OPZ.
3. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.
2 za każde niedostarczenie w wymaganym terminie podpisanego jadłospisu, o którym mowa
w § 1 ust 3 i 4.
4. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 30 % wartości
łącznego wynagrodzenia określonego w Umowie.
5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne bezpośrednio z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§7
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zleconej usługi.
Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie jej trwania, w trybie natychmiastowym w ciągu
24 godzin od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, w przypadku
trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1-3 w danym miesiącu.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę mowną w wysokości 10% wartości brutto określonej
w § 5 ust. 2 umowy.
Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
z bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę za świadczenie usługi.
W przypadku, gdy wysokość należność Wykonawcy za wykonywanie usługi nie pokrywa naliczonych
karych umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wyrządzonej szkody, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§8
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w wysokości 5 %
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, tj. kwotę ……………. zł (słownie złotych:
…………00/100).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie Wykonawcy zwrócone w terminie do 30 dni
od zakończenia realizacji umowy.
§9
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, w szczególności w sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, zmiana polegać będzie na dostosowaniu
wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa;
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2) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały wpływu, a okoliczności
(zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania:
a) osób trzecich,
b) organów administracji publicznej,
zmiana polegać będzie na dostosowaniu wykonania umowy do zaistniałych okoliczności;
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie,
bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający, niemożliwy lub czyniący niemożliwym
spełnienia świadczeń stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie;
3) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania kwoty brutto, którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy,
zmiana dotyczyć będzie ustalenia nowego terminu realizacji umowy.
2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 10
Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie
do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru
telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie
dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych
terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach
określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowane w Dzienniku
Urzędowym L z 2016 r. nr 119, str. 1.
Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot
niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Integralną część umowy stanowi:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z jadłospisem.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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