
                                                                                                                                                         Załącznik nr 2  
 

U M O W A   NR …./2015 
 
zawarta  ……………..  2015 r. w Busku – Zdroju pomiędzy Publicznym Przedszkolem 
Nr 3  w Busku – Zdroju, ul. Sikorskiego 12, 28-100 Busko – Zdrój, zwanym dalej „Zle-
ceniodawcą”, reprezentowanym przez Barbarę Szostak – Dyrektora Przedszkola,  
a firmą, ………………………….., zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną 
przez …………………………….. 
   

§ 1 
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Przedszko-
la Publicznego Nr 3 w Busku – Zdroju Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Kołacz-
kowicach. 

2. Zadanie realizowane będzie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ).  
 

§ 2 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować zamówienia w terminach wskazanych  

w OPZ. 
2. Miejsce dostarczenia zamówienia – wskazane w OPZ. 
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawiać Zleceniodawcy propozycje jadłospis-

sów, zgodnie z OPZ.  
§ 3 

1. Stawka dzienna za usługę wykonania i dostarczenia posiłku dla jednej osoby wy-
nosi:  
1) ………………………… zł – cena netto za usługę, 
2) ………………………… zł – ….% VAT, 
3) ………………………… zł – cena brutto (słownie: ..……………………………… 

………………………………………………………………………………………).  
2. Z uwagi na długotrwały okres realizacji zadania strony ustalają, że wypłata wyna-

grodzenia Zleceniobiorcy będzie dokonywana na podstawie faktur częściowych, 
po każdym zakończonym miesiącu realizacji zadania, na podstawie obliczenia: 
stawka dzienna, wymieniona w § 3, ust. 1, mnożona przez ilość faktycznie dostar-
czonych posiłków w miesiącu obliczanym. 

3. Kwota wynagrodzenia, zawiera wszelkie koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę, 
w związku z realizacją zadania, określonego w § 1 niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie za całe zadanie nie może przekroczyć kwoty ………….. (słownie: 
……………………………………………………………….) zł.  

5. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty, na podstawie wystawionej fak-
tury VAT, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze 
VAT. 

6. Podstawą do wystawienia każdej faktury jest protokół odbioru posiłków, będący 
załącznikiem do faktury, podpisany przez osobę uprawnioną do odbioru. 

7. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy będzie następować w terminie 14 dni od 
daty otrzymania przez Zleceniodawcę każdej z faktur częściowych. 

 
§ 4 

Strony ustalają, że obowiązują następujące kary umowne: 
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy,  

z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które odpowiada Zleceniodawca – w wyso-
kości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnie-
nia w realizacji zadania.  
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§ 5 
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istot-

nej 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 30 dni od powzięcia wiado-
mości o powyższych okolicznościach; w przypadku, o którym mowa Zleceniobior-
ca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli Zle-
ceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, zgodnie z zapisem § 3. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem znieważ-
ności takiego oświadczenia. 

§ 6 
Odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody oraz następstwa nieszczę-

śliwych wypadków, powstałych w trakcie realizacji zadania (§ 1, ust 1) z winy Zlece-
niobiorcy ponosi Zleceniobiorca.    

§ 7 
Zleceniobiorca nie ma prawa do zlecania wykonania całości przedmiotu umo-

wy podwykonawcom.                                                                   
§ 8 

1. Ustalenia zawarte w niniejszej umowie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie, chy-
ba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod 
rygorem ich nieważności. 

§ 9 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
2. Wszystkie spory dotyczące realizacji zadania, które nie mogą być załatwione po-

ubownie, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy. 
 

§ 10 
Integralną część niniejszej umowy stanowi OPZ. 

 
§ 11 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.   
 
ZLECENIODAWCA:                                                           ZLECENIOBIORCA: 
 
 
 
...................................................................                                                                                 ........................................................................ 
  (pieczęć nagłówkowa Zleceniodawcy)                            (pieczęć nagłówkowa Zleceniobiorcy)                                                                                                                                                                                  
 
 
 
..................................................................                                                                                   ....................................................................... 
      (pieczęć i podpis Dyrektora )                                                                                                    (pieczęć i podpis osoby działającej 
                                                                                                                                                                 w imieniu Zleceniobiorcy)                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 


