
 
PROPOZYCJA UMOWY  DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA  

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI GATRONOMICZNEJ I PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO  
W KOLEGIUM EDUKACYJNYM  

POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO  
 

zawarta w dniu .............................w Poznaniu pomiędzy: 
Poznańskim Stowarzyszeniem Oświatowym  
reprezentowanym przez  ………………. 
zwanym dalej odpowiednio: Wydzierżawiającym lub Zamawiającym 
a  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
zwanym dalej odpowiednio: Dzierżawcą lub Wykonawcą  
w wyniku dokonania przez Wydzierżawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, Strony 
zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz  świadczenie 
usługi gastronomicznej, polegającej na prowadzeniu stołówki szkolnej oraz szkolnego sklepiku w 
Kolegium Edukacyjnym Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego w Poznaniu przy ul. 
Grabowej 33.  
 

§ 2 
1. Wydzierżawiający z dniem 01.09.2016 r. oddaje w dzierżawę kuchnię wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi, łącznie o powierzchni 70 m2, opisanymi i zaznaczonymi na planie 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wraz z wyposażeniem (szczegółowy wykaz 
sprzętu i wyposażenia określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy), a Dzierżawca przyjmuje go 
w dzierżawę i przeznacza w całości na prowadzenie działalności w zakresie żywienia 
zbiorowego dla uczniów i pracowników Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia 
Oświatowego. 

2. Przedmiot Dzierżawy zostanie przekazany Dzierżawcy protokołem zdawczo-odbiorczym, który 
będzie zawierał ocenę stanu technicznego sprzętu i pomieszczeń, nie później niż do dnia 
…………… 

3. Dzierżawca rozpocznie działalność, o której mowa w  ust.1 powyżej od 1 września 2016 r. 
4. Dzierżawca ma prawo do doposażenia Przedmiotu Dzierżawy na własny koszt w 

umeblowanie i wyposażenie oraz sprzęt, spełniający wymogi określone przepisami prawa dla 
umówionego rodzaju działalności. 

5. Strony zgodnie ustalają, że poza godzinami świadczenia usług gastronomicznych Zamawiający 
ma prawo do korzystania z Przedmiotu Dzierżawy w celu przeprowadzenia w nim zajęć, w 
tym kółek kulinarnych dla uczniów i zebrań. 

 
§3 

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania wykonawca zaoferował cenę jednostkową za 
obiad dwudaniowy z napojem w wysokości …… PLN brutto. W/w stawka obowiązuję w całym 
okresie trwania umowy. 
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2. Ceny w sklepiku szkolnym nie mogą drastycznie odbiegać od średnich cen rynkowych za 
oferowane produkty. 

3. W przypadku drastycznych podwyżek produktów rolno-spożywczych wykonawca może starać 
się o renegocjację stawki za obiad. 

 
 

§ 4 
1. Wykonawca w ramach usługi gastronomicznej zobowiązuje się do:  

a) codziennego przygotowywania i wydawania obiadów dla uczniów i pracowników 
Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego (również 
obiadów dietetycznych dla dzieci objętych dietą, np. eliminacyjną bezglutenową 
itp.), w stołówce szkolnej, godzinach od 11.30 do 14.30 z wyłączeniem dni wolnych 
od nauki, chyba, że Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do świadczenia usługi także 
w te dni, 
 

b) prowadzenia sklepiku szkolnego ze zdrową żywnością i napojami w ramach, którego 
będą przygotowywane codziennie ciepłe śniadania dla uczniów i pracowników 
Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego w stołówce 
szkolnej, od godziny 7.30  z wyłączeniem dni wolnych od nauki, chyba że Zamawiający 
zobowiąże Wykonawcę do świadczenia usługi także w te dni. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sporządzania posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.), ustawą z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póź. zm.) oraz 
normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, 

b) świadczenia usługi gastronomicznej wyłącznie z pomocą osób, posiadających ważne 
orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne o braku przeciwwskazań do tego rodzaju 
pracy, 

c) przedkładania Dyrektorowi Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia 
Oświatowego tygodniowego jadłospisu w pierwszym dniu tygodnia poprzedzającym 
tydzień, którego dotyczy jadłospis, 

d) przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującym 
przepisami, 

e) wydawania posiłków, o których mowa w ust.1 powyżej, na wynos, za dodatkową 
opłatą, 

f) prowadzenia w Przedmiocie Dzierżawy działalności gastronomicznej  wyłącznie dla 
uczniów i pracowników Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia 
Oświatowego, 

g) w miarę potrzeb Zamawiającego uzgadniania z Zamawiającym wszelkich zmian 
dotyczących czasu i terminów wykonania posiłków, 

h) zabezpieczenia obsługi gastronomicznej imprez szkolnych, zgłaszanych przez 
Dyrektora Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego, 

i) na żądanie Zamawiającego przygotowywania posiłków w okresie wakacyjnym dla 
dzieci korzystających z półkolonii, 

j) przestrzegania porządku, zasad bezpieczeństwa i ppoż. obowiązujących w szkołach, 
k) przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego regulaminów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony mienia, wstępu do budynku i identyfikacji osób, 

Strona 2 z 6 
 



l) prowadzenia działalności w sposób nie kolidujący z normalnym funkcjonowaniem 
szkoły. 

3. Rozliczenia za posiłki następują pomiędzy Wykonawcą a Uczniem, Rodzicem. Szkoła – 
Zamawiający, nie bierze udziału w rozliczaniu, zbieraniu itp. opłat za serwowane posiłki, 
rozliczenia z rodzicami należy umożliwić zarówno w formie gotówkowej, jaki i elektronicznej 
(przelewy). 

 
§ 5 

1. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia przez Wykonawcę usług gastronomicznych dla 
klientów indywidualnych, spoza Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia. 

2. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie Przedmiotu Dzierżawy na cele komercyjne pod 
warunkiem wyrażenia każdorazowo uprzedniej zgody przez Dyrektora Kolegium 
Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego. 

3. Strony ustalają, że w sytuacjach wyjątkowych, w przypadku zmiany organizacji dnia pracy 
szkoły, wydawanie obiadów odbywać się będzie w innych, ustalonych przez Strony godzinach. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urozmaicenie jadłospisów, w tym zapewnić dania 
mięsne i jarskie, a także różnicować posiłki ze względu na sezonowość. 

2. Wykonawca ma obowiązek w widocznym miejscu udostępnić jadłospis, wskazując w nim 
także gramaturę i kaloryczność posiłków.  

3. Zamawiający wymaga, aby w codziennej ofercie śniadaniowej znalazły się minimum: 
 

a) potrawy z jaj przygotowywane na bieżąco, w tym minimum jajecznica w różnych 
wersjach (najlepiej przygotowywana na parze), jaja na twardo, jaja sadzone, omlet, 
pasta jajeczna do kanapek,  

b) chude wędliny od zaufanych dostawców np. wędliny z indyka itp.  
c) kanapki z pieczywa mieszanego – min. 50% pieczywa ciemnego, np. kanapki z chudą 

wędliną, twarogami półtłustymi, pastami warzywnymi itp. z dodatkiem nasion: 
słonecznika, sezamem, pestkami dyni itp.  

d) sałatki przyrządzone na bieżąco z sezonowych warzyw i owoców, najlepiej ze 
zdrowym sosem na bazie chudego jogurtu. 

e) świeże soki, koktajle, smoothie na bazie owoców i wody, koktajle mleczno- owocowe, 
koktajle mleczno-warzywne, herbaty, mleko, lub kakao (tylko na bazie kakao powyżej 
80%, niedosładzane)  

f) ciepłe mleko + dostarczane osobno płatki śniadaniowe różnego rodzaju (płatki 
kukurydziane, kukurydziane z dodatkiem czekolady, płatki owsiane, płatki jaglane itp.) 

g) śniadania w formie słodkiej np.: jogurty naturalne, dżemy sporządzone w 100% z 
owoców bez dodatku cukru, mieszanki płatków i gorzkiej czekolady, lub świeże 
owoce, jaglanki i owsianki na słodko, placuszki np. owsiane z dodatkami, 

h) surowy owoc/warzywo lub musy na ich bazie  
Zamawiający wymaga, aby śniadania wydawane były od godziny 7.30.  

 
4. Zamawiający wymaga, aby w codziennej ofercie obiadowej dostępne były minimum: 
 

a) dwa rodzaje zupy, 
b) dwa rodzaje drugiego dania, (w tym: dwa rodzaje dodatków skrobiowych (do wyboru) 

takich jak: ziemniaki, ryże, kasze, makarony pełnoziarniste itp., dwa rodzaje jarzyn lub 
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surówek takich jak: podawane na ciepło gotowane warzywa, mieszanki warzywne, 
szpinak, kalafior, puree warzywne itp.,  

c) kompot, soki, herbata lub np. maślanka do wyboru.  
 

5. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 
 

a) jadłospis dla obiadów dwudaniowych powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie 
mogą powtarzać się w tym samym tygodniu – dekadówka (w tym 10 zup, 5 dań 
mięsnych i 5 dań jarskich), 

b) w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem 
mięsnym lub rybnym wraz z surówką, rodzaje mięsa powinny być urozmaicone (mięso 
kurczaka, z indyka, cielęcina, wołowina, od czasu do czasu wieprzowina) jak i również 
ryb (łosoś, dorsz, mintaj itp.). 

c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, 
świeżych, najlepiej sezonowych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną 
ilością substancji dodatkowych-konserwujących, zagęszczających, barwiących lub 
sztucznie aromatyzowanych, doprawione, nie jałowe a także nie przewyższające norm 
użycia soli i cukru.  

d) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone, duszone, smażone bez 
dodatku tłuszczu lub okazjonalnie smażone na oleju.   

e) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych 
nieutwardzonych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej 
ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju 
kasz, ryżów czy pełnoziarnistych makaronów.  

f) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym lub warzywnym 
g) W przypadku wykorzystania sosów do potraw, powinny być one lekkie, niezaciągnięte 

mąką.  
h) ważna jest estetyka posiłków – wygląd, sposób ich podania, dobór produktów, tak aby 

razem współgrały smakowo. 
i) świeże warzywa i owoce powinny znaleźć się w menu każdego dnia. W formie 

świeżego soku, koktajlu, surowego owocu, sałatki owocowej lub musu, podobnie z 
warzywami, w formie sałatki, świeżych warzyw, dodatku do obiadu lub śniadania, 
koktajlu owocowo-warzywnego (np. marchew z bananem itp.).  

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW prowadzonej 
działalności, które okaże Zamawiającemu nie później niż do 22 sierpnia 2016 r 

2. Wykonawca ma obowiązek, na własny koszt, utrzymywać Przedmiot Dzierżawy w 
czystości i sprawności. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić codzienne sprzątanie 
Przedmiotu Dzierżawy, zapewnić odpowiednie pojemniki na odpady i ich wywóz i 
utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi 
gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczania separatora 
ścieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z bieżącą 
eksploatacją użytkowanego sprzętu i wyposażenia (w tym konserwacje, naprawy, 
badania) związanymi ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz Zamawiającego, 
niezależnie od formy własności (własny, udostępniony). 
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§ 8 
1. Z tytułu dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia Dzierżawca zobowiązuje się do 

comiesięcznego uiszczania czynszu i opłat za: 
a) Przedmiot Dzierżawy  opisany w par.2 ust.1 niniejszej umowy (pomieszczenia wraz z 

wyposażeniem) w wysokości 2400 zł netto, powiększony o należny podatek od 
towarów i usług (VAT) z góry, do dnia 10 każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że za 
miesiące lipiec i sierpień czynsz dzierżawny nie jest naliczany,  

b) energię elektryczną, gaz, wodę – wg wskazań licznika; ścieki (wg wskazań licznika 
wody), -90% wartości wskazanej przez te liczniki, 

 
§ 9 

W przypadku nie rozpoczęcia działalności od 1 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany jest 
zapłacić Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 10 
1. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność względem Wydzierżawiającego z tytułu uszkodzeń, 

zniszczeń bądź utraty Przedmiotu Dzierżawy, w tym przedmiotów wyposażenia, 
wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w wysokości rzeczywistej wartości 
szkody.      

2. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Dzierżawy 
wraz z wyposażeniem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy w stanie  
nie pogorszonym – pomieszczenia odnowione przez pomalowanie oraz wyposażone  
w sprawne urządzenia. 

3. Zdanie Przedmiotu Dzierżawy wraz z wyposażeniem określonym w Załączniku nr 2  
do niniejszej umowy następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym w 
ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających 
kaloryczność posiłku. 

5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia na teren Przedmiotu Dzierżawy celem 
kontroli wszelkich instalacji, pomieszczeń i urządzeń. 

 
§ 11 

1. Dzierżawcę obciąża obowiązek pokrycia ewentualnych kar nałożonych przez organy 
kontrolne, związanych z niewłaściwym świadczeniem usługi gastronomicznej i 
nieprzestrzeganiem przepisów prawa.  

2. Wszystkie uchybienia w przestrzeganiu wymogów określonych przepisami prawa w 
zakresie świadczenia usługi gastronomicznej w ramach niniejszej umowy obciążają 
Dzierżawcę. 

3. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w tym mające wpływ na osoby 
trzecie, działalności Dzierżawcy, które mogą wyniknąć z niewłaściwego świadczenia 
usługi gastronomicznej bądź niezgodnego z umową używania Przedmiotu Dzierżawy i 
nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 
§ 12 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2017r. Czas 
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trwania umowy traktowany jest jako okres próbny z możliwością podpisania umowy na 
czas nieokreślony. 

2. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem  
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku: 

a) zalegania przez Dzierżawcę z opłatami za przedmiot Dzierżawy przez okres co 
najmniej 30 dni kalendarzowych, 

b) naruszenia przepisów prawa dotyczących żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, 
c) naruszenia przez Dzierżawcę innych przepisów prawa, których przestrzeganie ma 

wpływa na jakość świadczonej usługi gastronomicznej. 
 

§ 13 
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy  miejscowo dla siedziby Wydzierżawiającego. 

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§ 15 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 16 

Integralną częścią niniejszej umowy są Załączniki nr 1 i 2, SIWZ oraz oferta Wykonawcy.  
 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  
 
 
 
WYDZIERŻAWIAJĄCY                                                                        DZIERŻAWCA 
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