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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA 

na  

Przygotowywanie i dostawa własnym transportem zestawów cateringowych do 

Placówek Wsparcia Dziennego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, 

składających się z posiłku jednodaniowego około 300 gram w formie podwieczorku 

albo zupy albo II dania, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności co najmniej 

300ml lub sok owocowy/warzywny o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od 

16.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej 

maksymalnej ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 

lat), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań 

określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149).  

(dalej jako: „Umowa”) 

 

Zawarta w dniu ……………..2023 roku pomiędzy : 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie; adres: 02-737 

Warszawa, ul. Niedźwiedzia 39, NIP: 5261033254, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, numer KRS 0000056901, www.wioskisos.org  reprezentowane przez: 

Panią Aleksandrę Granada Dyrektora Krajowego zwanym w dalszej części umowy 

“Zamawiającym”,  

a  

Firma …………….. posiadającą numery: NIP ………, Regon ………., reprezentowaną przez 

…………….., zwanym dalej „Wykonawcą” zaś łącznie zwanymi dalej „Stronami”  

 

§ 1 

1. Przygotowywanie i dostawa własnym transportem zestawów cateringowych do 

Placówek Wsparcia Dziennego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, 

składających się z posiłku jednodaniowego około 300 gram w formie podwieczorku 

albo zupy albo II dania, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności co najmniej 

300ml lub sok owocowy/warzywny o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od 

16.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej 

maksymalnej ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 lat), 

ze świeżych produktów, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych 

odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
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żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149) oraz dostarczenie ich na godzinę 14:00  

w następujących ilościach do wskazanych lokalizacji: 

 Maksymalnie do 15 szt./dzień - Placówka Wsparcia Dziennego ul. Zielona 132E, 

23-400 Biłgoraj, 

 Maksymalnie do 30 szt./dzień - Placówka Wsparcia Dziennego Bukowa 96, 23-400 

Biłgoraj, 

 Maksymalnie do 30 szt./dzień - Placówka Wsparcia Dziennego Wola Dereźniańska 

43a, 23-400 Biłgoraj, 

 Maksymalnie do 30 szt./dzień - Placówka Wsparcia Dziennego Gromada 104a, 23-

400 Biłgoraj. 

2. Jakakolwiek zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, skutkująca  podwyższeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Bez pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa 

dokonywać żadnych zmian w zakresie lub sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy. 

4. W zakresie współdziałania przy realizacji Przedmiotu Umowy Strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy profesjonalnie, 

z najwyższą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy i wymogami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2. Dostawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków ze świeżych produktów, 

wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 149) oraz z uwzględnieniem Pomocniczej listy produktów do zastosowania przy 

realizacji zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ sporządzonej  

w oparciu o Program „Żółty talerz”: 

Posiłki powinny być urozmaicone, nie monotonne, nie powtarzające się w skali tygodnia, 

w formie: 

 niewielkiej przekąski typu PODWIECZOREK pomiędzy popołudniowymi 

głównymi posiłkami. Formą tej lekkie przekąski mogą być np. świeże 

owoce czy też kompozycja świeżych owoców w postaci sałatek, 

szaszłyków owocowych czy smoothie. Może to być również posiłek 

przygotowany na bazie mleka, jogurtu, sera, białek lub twarożków 

homogenizowanych. Kompozycje te mogą być również połączone  

z kleikiem, w postaci budyniu mlecznego (bez kisielu) z owocami lub 

 dania typu ZUPA na wywarze warzywno-mięsnym (z pieczywem 

pełnoziarnistym jeśli łączy się z kompozycją) np. pomidorowa  

z makaronem, ogórkowa, rosół z makaronem, barszcz ukraiński, zupa 

jarzynowa itp. lub 

 dania typu II-e DANIE (porcja jak dla dzieci) np. gołąbki z ziemniakami  

i surówką, kotlet mielony z ziemniakami i surówką, potrawka z drobiu  

z ziemniakami i ogórkiem kiszonym, ryba, pulpety, naleśniki, pierogi, 

kopytka itp. 
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 Posiłki powinny być dostarczane w temperaturze właściwej dla rodzaju 

potrawy 

 Posiłek powinien zaspakajać minimum 15% dziennego zapotrzebowania 

energetycznego przewidzianego w normach żywieniowych (minimum 250 kCal) 

 Sok owocowy lub warzywny powinien być dostarczany co najmniej 1 x w 

tygodniu (lub co piątą dostawę) 

3. Szacowana maksymalna ilość posiłków w w/w okresie wynosić będzie do 105 szt. 

dziennie i do 24720 szt. łącznie w okresie trwania umowy i wynika ona  

z ilości dzieci pozostających pod opieką w/w placówek. Oznacza to, iż zgodnie z pkt 5 

poniżej mogą wystąpić sytuacje dot. braku zapotrzebowania lub zmniejszenia ilości 

dostarczanych posiłków dziennie i łącznie w skali całego okresu. Dostawcy nie będą  

z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.  

4. Przygotowywanie z tygodniowym wyprzedzeniem oraz dostarczanie w formie email do 

osób kontaktowych z §4 ust. 1 jadłospisów tygodniowych, zawierających informację 

dotyczącą składników posiłków, w tym składników alergennych. Jadłospisy takie 

powinny być przygotowywane z pomocą kwalifikowanego dietetyka lub technika 

żywienia, który każdorazowo podpisuje taki jadłospis na znak jego zgodności z Normami 

Branżowymi. 

5. Dostarczanie posiłków do wskazanych Placówek we wszystkie dni robocze na godzinę 

14-ą, w okresie od 16.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wyjątkiem świąt  

i innych dni wolnych wyznaczonych przez kierownika Placówki oraz  

w sytuacjach niezależnych od zamawiającego (np. sytuacja związana  

z koronawirusem  SARS CoV-2, dodatkowymi dniami wolnymi, wyjazdami dzieci na 

wycieczki itp.).  

6. Dni z zapotrzebowaniem na posiłki będą ustalane mailowo w Piątek do godziny 14-ej dla 

nadchodzącego tygodnia. Dodatkowo informacja o braku zapotrzebowania na posiłek 

(poza zwyczajowymi dniami) będzie przekazywana mailowo do Dostawcy najpóźniej na 

24 godziny przed sytuacją opisaną w zdaniu poprzednim tj. do godziny 14-ej dnia 

poprzedzającego, gdy taki posiłek nie będzie konieczny. 

7. Zabezpieczanie i przechowywanie próbek posiłków do badań na ewentualne potrzeby 

Sanepid-u zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej materii. 

8. Dostarczenie posiłków odbywać się będzie w odpowiednich i przeznaczonych do tego 

celu pojemnikach jednorazowych, które będą wliczone w cenę usługi oraz zapewniona 

będzie odpowiednia temperatura przywożonych posiłków. 

9. Za dostarczone, a nie zrealizowane posiłki odpowiada Zamawiający  

z obowiązkiem zapłaty. 

10. Dostawca zobowiązuje się do  odbioru resztek po wydanym posiłku. 

11. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z produktów zakupionych przez 

Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki własnym transportem. 
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§ 3 

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy:  

A) od 16.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku,  

z zastrzeżeniem §2 pkt. 3 i 5 

B) Czas dostarczania posiłków do wskazanych w §1 pkt. 1 Placówek ustala się na 

godzinę 14:00 

2. Dostawca gwarantuje dotrzymanie trwania terminu umowy oraz dostaw odnośnie 

wskazanego w ust. 1 powyżej. 

3. Termin wskazany w Umowie jest, poza wyjątkami określonymi w niniejszej Umowie, 

terminem nieprzekraczalnym. 

 

§ 4 

1. Zamawiający oświadcza, że Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest Małgorzata 

Małysa tel. 532 451 739, email: malgorzata.malysa@sos-wd.org oraz Jarosław 

Dąbrowski tel. 882 133 383, email: jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org     

2. Zamawiający poprzez swojego Przedstawiciela ma w każdej chwili trwania niniejszej 

Umowy prawo do:  

a) kontroli jakości dostarczanych posiłków (skład, gramatura itp.) 

b) wglądu – na każde żądanie Zamawiającego – we wszelką dokumentację 

sporządzoną przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia,  

c) wstrzymania wykonywania całości lub części zamówienia, jeśli będzie ono 

wykonywane w sposób mogący spowodować szkodę albo zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, 

3. Jeżeli Dostawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy, w sposób opieszały lub 

niezgodny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania  

i wyznaczyć mu w tym celu 7 – dniowy termin na usunięcie nieprawidłowości. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie uprawniony – 

niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy 

oraz obowiązujących przepisów prawa– według swojego wyboru – do odstąpienia od 

niniejszej Umowy z upływem wskazanego terminu lub zlecenia wykonania prac na 

zasadzie Wykonania Zastępczego, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, na co 

Dostawca wyraża zgodę. 

4. Dla uniknięcia wątpliwości prawo Zamawiającego do monitorowania procesu dostawy 

nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy z tytułu wykonania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Przedstawicielem ze strony Dostawcy jest ….. tel. ….. . Dostawca oświadcza, że osoba ta 

posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia tej funkcji. 

 

§ 5 

1. Szacowana maksymalna wartość umowy na podstawie § 2 pkt. 3 i 6 za wykonanie 

Przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi czynnościami niezbędnymi do realizacji 
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Przedmiotu Umowy ustala się zgodnie ze złożoną w dniu ………. ofertą na kwotę 

0000,00 zł netto (słownie: …….) 0000,00 zł brutto (słownie: …….) wraz z obowiązującym 

podatkiem VAT (dalej jako: „Wynagrodzenie”). 

2. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania, a co za tym idzie zmniejszenia szacowanej 

wartości umowy, Dostawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia 

finansowe względem Zamawiającego. 

3. W przypadku wątpliwości związanej z zastosowaniem stawki podatku VAT przy 

obliczaniu ceny, strony ustalają, że wiążąca jako ostateczna jest kwota brutto 

zaproponowana w ofercie. 

 

§ 6 

1. Strony Umowy postanawiają, że wynagrodzenie będzie wypłacane Dostawcy poprzez 

płatność comiesięczną następującą po miesiącu zrealizowanego zamówienia za 

zrealizowane i dostarczone posiłki w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury.  

2. Comiesięczny odbiór realizacji Przedmiotu Umowy, nastąpi na podstawie Załącznika 

nr 1 do Umowy (dalej: „Comiesięczny Protokół Odbioru”) – stanowiącego zbiór 

podpisanych i uzgodnionych dokumentów WZ wystawionych oraz potwierdzonych 

przez Dostawcę i Zamawiającego. Podpisany protokół winien być każdorazowo 

dołączony do Faktury. 

3. Odbiór codzienny realizacji przedmiotu umowy będzie następował na bieżąco 

(codziennie) poprzez pokwitowanie wystawiane Dostawcy na dokumencie WZ 

wystawionym i dostarczonym wraz z posiłkami do Placówek wskazanych w §1 pkt. 1. 

W przypadku gdy posiłek stanowiący przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru 

(np. w wyniku wadliwego wykonania, niezgodności z przedstawionym jadłospisem, 

produkty nie spełniają wymogów dot. jakości, kaloryczności itp.) Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy dokonania odbiorów do czasu usunięcia przez Dostawcę 

przyczyny uzasadniającej odmowę dokonania odbioru. 

 

 § 7 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe niezbędne do terminowej zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Dostawcy. 

2. Strony Umowy ustalają, że termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

wynikającego z wystawionej faktury wynosić będzie 14 dni licząc od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z comiesięcznym protokołem odbioru (Załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy), przy czym faktura nie może zostać wystawiona wcześniej niż 

w dniu podpisania protokołu. 

3. Płatność wykonana będzie przelewem na wskazane konto bankowe. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który 

realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych 

Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018, poz. 

2174, z późn.zm.), zwanym dalej „białą lista podatników VAT”. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który realizowana 

będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na każdej wystawionej fakturze i za 

każdym razem zobowiązany zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania,  

o których mowa w pkt 4 powyżej. 

6. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o 

których mowa w pkt 4 powyżej, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście 

podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia 

odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary 

umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu : 

A. wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy 

zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym 

fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności 

zgodny z umową, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 14 

dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście 

podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego; 

B. otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty 

w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku 

obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia 

korekty faktury, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie tego 

terminu. 

7. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 Współdziałanie z Dostawcą przez cały okres realizacji Umowy, służenie mu radą 

w celu umożliwienia i ułatwienia należytego wykonania Umowy  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zastosowaniem produktów zgodnych 

z SIWZ oraz Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  

Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach : 

 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości 

netto określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w stosunku do ilości niedostarczonych, a zamówionych w sposób wskazany  

w §2 pkt 3 i 5 posiłków. 
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 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie trwania umowy dot. 

jakości lub składu posiłków w wysokości 0,1 % wartości netto określonej w § 5 

niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących  

po stronie Dostawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 

niniejszej umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu bez uszczerbku dla ustaleń prawnych i innych postanowień Umowy 

uprawniony jest do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli: 

 dostarczane przez Dostawcę posiłki nie odpowiadają zapisom SIWZ 

 Przekroczone lub zagrożone są terminy realizacji umowy przewidziane 

w Umowie 

2. Jeżeli Dostawca realizuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, po 

bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do zmiany sposobu realizacji Umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia, poprawienia lub dalszej realizacji 

Umowy innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, każdorazowo bez 

zgody sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany pokryć koszty wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty 

otrzymania stosownej faktury lub rachunku. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

 

§ 11 

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji  

-Zamawiający: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 

Biłgoraj 

-Dostawca:  

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania na piśmie o każdej zmianie adresu 

do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję wysłaną na 

ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za 

doręczoną.  

 

 § 12 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji niniejszej umowy 

jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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Stowarzyszenie 

SOS Wioski Dziecięce w Polsce 

ul. Niedźwiedzia 39 

02-737 Warszawa 

tel.: 22 622 16 72 

fax.: 22 628 84 75 

e-mail: info@sos-wd.org 

www.wioskisos.org 

  

§ 13 

Jakiekolwiek zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy odpowiednie 

zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w polskiej 

wersji językowej, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§ 15 

 

Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Comiesięczny Protokół odbioru 

2. Załącznik nr 2 - Oferta Dostawcy z dnia ……... 

3. Załącznik nr 3 – Pomocnicza lista produktów do zastosowania 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


