
Umowa o świadczenie usług wyżywienia 

 

W dniu 31.08.2020 r.  w Krakowie pomiędzy stronami: 

ATA S.A. w Krakowie, ul. Zielony Most 8, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru pod numerem KRS 

0000498106 (NIP: 679-309-85-79 ) , zwaną w dalszej treści umowy Dostawcą, reprezentowaną przez  

Michała Miciaka- Managera Sprzedaży, a 

___________________________________ 

___________________________________ . 

zwanym w dalszej treści umowy Odbiorcą, reprezentowanym przez  

______________________________________________________________.  

zawarta została umowa o następującej treści: 

 

1. Przedmiot umowy 

1.1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Dostawcę dostaw obiadów dla dzieci 

uczęszczających do placówki prowadzonej przez Odbiorcę. 

1.2. Dostawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia formalne w zakresie świadczonych usług 

gastronomicznych. 

1.3. Dostawca oświadcza, że transport posiłków wykonywany jest przy użyciu środków transportu 

zgłoszonych i zatwierdzonych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepid). 

1.4. Dostawca oświadcza, że przechowuje próbki żywnościowe z przygotowywanych posiłków. 

1.5. Strony ustalają, że zasady współpracy regulują Ogólne Warunki Sprzedaży Usług Twojego 

Zdrówka  (zwane dalej OWS) stanowiące integralną część niniejszej umowy. Jeżeli 

postanowienia umowy są inne niż postanowienia OWS, obowiązujące są postanowienia umowy. 

 

 

 

2. Organizacja wydawania posiłków dla dzieci 

2.1. Posiłki dostarczane będą przez Dostawcę w terminach i godzinach określonych w załączniku do 

niniejszej umowy. Dostawca tak organizuje proces zaopatrzenia, aby czas transportu posiłków nie 

przekraczał jednej godziny. 

2.2. Każdorazowy odbiór dostawy potwierdzony zostanie pisemnie przez uprawnionego pracownika 

Odbiorcy na Specyfikacji Dostaw okazanej przez kierowcę Dostawcy. 



 

2.3. Dostawca zobowiązuje się codziennie odbierać odpady pokonsumpcyjne na warunkach 

określonych w  OWS.  

2.4. Dostawca zobowiązuje się respektować sugestie w zakresie kształtowania menu przekazane 

przez przedstawiciela Odbiorcy w zakresie, w jakim to będzie możliwe  

z zachowaniem norm żywieniowych.  W celu monitorowania  jakości, Odbiorca przekazywać 

będzie Dostawcy na koniec każdego tygodnia ankietę jakościową sporządzoną według wzoru 

załączonego do umowy. 

2.5. Dostawca zapewnia możliwość udzielenia bezpłatnych konsultacji dietetycznych dla rodziców. 

Konsultacje dotyczyć mogą zasad zdrowego żywienia dzieci oraz szczególnych wymagań 

dietetycznych związanych z ewentualnymi chorobami dzieci. 

 

3. Odwoływanie i rozliczenie posiłków 

3.1. Zarówno odwoływanie, jak i rozliczanie zamówionych posiłków odbywa bezpośrednio                    

z Rodzicami/Opiekunami dzieci na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług. 

3.2. Ceny posiłków określone są w OWS. 

 

4. Czas trwania umowy i pozostałe postanowienia 

4.1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 02.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.                       

z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

4.2. Dla spraw nieujętych postanowieniami niniejszej umowy właściwe są postanowienia Kodeksu 

Cywilnego. 

4.3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, 

a w braku porozumienia właściwym sądem będzie sąd według właściwości miejscowej Dostawcy. 

4.4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Dostawca:       Odbiorca: 


