
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

w  Skale
32-043 Skata, ul. Księdza St. Poletka 30 

tel./fax 0T2 389 10 24 
NIP 513-00-37-429. REG. 356720017

UMOWA NR 1/2018
NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATER1NGOWYCH

Zawarta w dniu 23.08.2018 r. w Skale 

pomiędzy:
Zespołem Szkół ł Placówek Oświatowych Skale z siedzibą 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30, 
tel./fax. (12) 389-10-24 lub tel./fax. (12) 389-03-11 NIP: 513-00-37-429

reprezentowany przez:

Dyrektora mgr Karola Papisza

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a
Grzegorzem Muchą działającym pod firmą BMD Catering Spółka z o.o. Dawniej Grzegorz Mucha 
Sprzedaż Artykułów Spożywczych ul. Stefana Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz,
NIP: 637-10-23-688
zwanego w dalszej części umowy „ Wykonawcą”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
/Dz. U z 2017 r. poz.1759 i 2018 r. z późniejszymi zmianami/ o następującej treści.

§ 1

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony ti. 03.09.2018 r. do dnia 21.06.2019 r.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, 
dostarczeniu i wydaniu posiłków (śniadanie, obiad-zupa i drugie danie, kolacja)

o wartości kalorycznej minimum od 1800-2500 kalorii dla uczniów uczęszczających w:

Lp Nazwa placówki Planowana ilość posiłków dziennie

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
40 os. młodzież z Ukrainy 
( od poniedziałku do niedzieli)

2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 30 os. młodzież ( od poniedziałku do piątku)

3. Schronisko Młodzieżowe w Łazach 30 os. ( od poniedziałku do piątku).

Łączna ilość planowanych dziennie posiłków___________ około 100

objętych taką formą pomocy przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
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3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów około 30 osób.

4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w jadalni kompleksu kuchennego 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Ks. St. Poletka 30 
wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykaz uczniów uprawnionych do korzystania z posiłków Zamawiający doręczy Wykonawcy 
na 3 dni przed rozpoczęciem wykonania zamówienia.

( według wykazu uczniów zameldowanych w Internacie).

6. Wykaz o których mowa w pkt.5 może być zmieniony przez Zamawiającego z 1-dniowym 
wyprzedzeniem.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art.29 ust.3a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 
j.t. z późn. zm), osoby realizujące czynności operacyjne przy przedmiocie zamówienia 
będą zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia;
( szef kuchni, dietetyk, kucharka, pomoc kuchenna oraz kierowca)

2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 594).) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki 
pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

(o wartość kalorycznej minimum od 1800-2500 kalorii dla uczniów wg SIWZ)

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawienia i kwalifikacje oraz niezbędne środki 
do wykonania usługi, o której mowa §1 ust.l niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków pod nadzorem dietetyka 
przy współpracy ze służbami SANEPIDU.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania, dostarczania i wydaniu posiłków 
z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu

i warunków produkcji.
a) personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz 

HCCP, także zaświadczenia lekarskie.

7. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki we własnym zakresie, jest zobowiązany do 
przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych 
potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach 
zdrowotnych Żywności i Żywienia dla młodzieży w wieku szkolnym. Przy równoczesnym 
zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez ich urozmaicenie.



8 Jadłospis podlegać będzie kontroli Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 
przedstawienia jadłospisów tygodniowych, na tablicy ogłoszeń w miejscu świadczenia 
usługi do wiadomości uczniów i personelu, najpóźniej przed obiadem w pierwszy 
dzień tygodnia w którym obowiązuje.
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca Zobowiązany będzie do niezwłocznej 
zmiany zakwestionowania jadłospisu.

§ 3

1. Ustala się cenę jednego dostarczonego posiłku w wysokości 18,00 zł- brutto,
słownie: osiemnaście złotych z czego koszt przygotowania posiłku wynosi nie więcej 
niż 4,50 złotych zaś wsad do kotła nie mniej niż 13,50 złotych brutto -  liczone dziennie 
dla jednej osoby wg załącznika nr 1 a do SIWZ

Koszty śniadanie obiad kolacja Razem

Wsad do kotła 3,50 zł. 6,50 zł 3,50 zł. 13,50 zł.
Koszt przygotowania 

posiłku
1,50 zł. 2,00 zł. 1,00 zł. 4,50 zł.

2. Cena nie będzie ulegała waloryzacji w okresie trwania umowy.

3. Ogólna wartość przedmiotu umowy wg załącznika nr 1 a do SIWZ 450.000,00 zł brutto, 
słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00

§ 4

Należność za wydane posiłki regulowana będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie 
wydanych posiłków, potwierdzonych wykazem żywionych uczniów oraz liczbą wydanych 
posiłków. Najpóźniej do 6 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 5

Należność za wydane posiłki będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na podstawie 
■wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania po 
zakończeniu każdego miesięcznego okresu żywieniowego.

§ 6

W przypadku nie realizowania obowiązku, o którym mowa w § 2 pkt.l Wykonawca 
będzie płacił karę w wysokości 0,01 %PLN wartości(brutto) całego zamówienia, 
za każdy stwierdzony przypadek.

Za nie należyte wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Strony zastrzegają 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.
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§ 7

1. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
z podwykonawcom.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich.

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

W przypadku naruszenia przez stronę postanowień niniejszej umowy, drugiej stronie 
przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia dokonanego na piśmie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, gdy Wykonawca 
nie będzie się wywiązywał z jej postanowień poprzez realizację przedmiotu zamówienia 
w sposób zgodny z wymogami umowy i specyfikacji.

W sprawach nie uregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

§8

§ 9
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§11

§12

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

w Skale

mgr Karol Papisz
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