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UMOWA Nr................./..................
NA ……… SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/20201
zawarta w .................................... w dniu ................... 20...... r. pomiędzy:
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły podstawowej)

……………………………………………………………………………………………………………………….
2
posiadającą NIP ................................................., REGON..........................................., reprezentowaną
przez:.....................................................................................................,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe2)

e-mail szkoły:…………………………………………………………………………………………..…………
Dane dodatkowe (zgodnie z art. 8 i 10 Ustawy Prawo oświatowe):
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową / osoby prowadzącej niepubliczną szkołę podstawową)

……………………………………………………………………………………………………………………….
NIP................................................., REGON...........................................
zwaną w dalszej części umowy Szkołą,
a
.................................................................................................................................................. z siedzibą
(nazwa zatwierdzonego dostawcy)

w ............................................................... przy ul. ..................................................................................,
posiadającym NIP……..............................., REGON....................................., reprezentowanym przez
...........................................................................................................,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe2)

zwanym w dalszej części umowy Zatwierdzonym Dostawcą.
§1
Zatwierdzony Dostawca oświadcza, iż posiada zatwierdzenie do uczestnictwa w „Programie dla szkół”
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019
r., poz. 1576 ) i Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 w
komponencie/komponentach, które obejmuje umowa.
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne dostarczanie przez Zatwierdzonego Dostawcę
do Szkoły:

□ owoców i warzyw (komponent owocowo-warzywny) w ciągu 12 wybranych tygodni, tj.
………………………………………………………………………………………………………......................
(proszę podać tygodnie, w których będą realizowane dostawy produktów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dla każdego z:
- ……………………………………………………
(proszę podać liczbę dzieci)

□mleka i produktów mlecznych (komponent mleczny) w ciągu 12 wybranych tygodni, tj.
………………………………………………………………………………………………………......................
(proszę podać tygodnie, w których będą realizowane dostawy produktów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dla każdego z:
- ……………………………………………………
(proszę podać liczbę dzieci)

* skreślić niepotrzebne
1
Umowa zawierana jest tylko na jeden semestr roku szkolnego 2019/2020
2
Pole nieobowiązkowe.
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dzieci regularnie uczęszczających do klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia oraz klas I - II ogólnokształcących szkół baletowych w ……. semestrze roku
szkolnego 2019/2020 (w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na
udostępnianie im produktów ramach programu w danym semestrze) łącznej liczby porcji owoców
warzyw lub mleka i produktów mlecznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576) zwanego w dalszej części umowy rozporządzeniem
MRiRW.
§3
1. Strony zobowiązują się do dokonywania zmian w umowie w przypadku niezależnych od stron
zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, którym mają być udostępniane
produkty, o których mowa w § 2 rozporządzenia MRiRW.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego informowania się o zmianie liczby dzieci, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W sytuacji, gdy zmiana liczby dzieci powoduje przekroczenie łącznej liczby dzieci określonej we
wszystkich umowach zawartych przez danego Dostawcę wymagane jest złożenie przez Szkołę
(w porozumieniu z Dostawcą) wniosku o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla szkół” do
Dyrektora OT KOWR (właściwego ze względu na miejsce siedziby Dostawcy). W przypadku
dostępności wolnych środków finansowych Dyrektor OT KOWR, w terminie 14 dni od otrzymania
wniosku informuje strony umowy o możliwości objęcia udziałem w programie dodatkowych dzieci.
Wszelkie wyżej opisane zmiany w liczbie dzieci zaczynają obowiązywać od tygodnia
następującego po tygodniu, w którym uzgodniono zmiany i wprowadzono je w formie pisemnej do
niniejszej umowy.
4. Faktyczna liczba dzieci, które brały udział w „Programie dla szkół” będzie podana przez Szkołę
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr V do niniejszej umowy. Wartość z ww. oświadczenia
musi być spójna z prowadzoną przez Szkołę ewidencją (załącznik nr VA).
§4
1.

2.
3.
4.

W ramach umowy dzieciom biorącym udział w programie, w okresie i liczbie określonej w § 2
zostaną udostępnione owoce i warzywa lub mleko i produkty mleczne określone w § 6 niniejszej
umowy.
W skład jednej porcji owocowo-warzywnej otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt, tj.
owoc, warzywo, sok owocowy, przecier owocowy lub zagęszczony przecier owocowy.
W skład jednej porcji mlecznej otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt, tj. mleko albo
produkt mleczny.
W danym okresie udostępniania Zatwierdzony Dostawca dostarczy wszystkie owoce i warzywa
lub mleko i produkty mleczne określone w § 6 niniejszej umowy w ilościach i jakości
zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom przez Szkołę zgodnie z zasadami
Programu dla Szkół określonymi w przepisach krajowych i UE oraz Warunkach udziału w
„Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 w komponencie/komponentach, które obejmuje
umowa.
§5

Szkoła oświadcza, iż:
1. w „Programie dla szkół” w ramach niniejszej umowy biorą udział dzieci określone w § 2, których
rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział dziecka w programie oraz prowadzonej
ocenie programu,
2. zobowiązuje się do odebrania od Zatwierdzonego Dostawcy dostarczonych porcji owoców
i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych spełniających wymagania jakościowe i udostępnienia
ich dzieciom biorącym udział w programie, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi
w załączniku do rozporządzenia MRiRW.
3. zobowiązuje się do prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczonych i udostępnianych w ramach
programu owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych, zgodnie z formularzem
udostępnionym na stronie internetowej KOWR przez nią administrowanej,
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4. zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego wykorzystania dostarczonych przez
Zatwierdzonego Dostawcę porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych,
tj. zapewnienia, że ww. produkty:
a) spożywane będą w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły wyłącznie przez uprawnionych
beneficjentów, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie
oraz prowadzonej ocenie programu,
b) nie będą spożywane na przerwach, podczas których dzieciom biorącym udział w programie
wydawane są regularne posiłki,
c) będą udostępniane w każdym tygodniu odpowiednio co najmniej 3 porcje w przypadku
produktów owocowo-warzywnych lub co najmniej 3 porcje w przypadku produktów mlecznych
zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia MRiRW
(m.in. w zakresie częstotliwości udostępniania, rodzaju, ilości i jakości produktów),
d) nie będą wykorzystywane do przygotowania regularnych posiłków szkolnych,
e) nie będą wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych posiłków
szkolnych;
5. zobowiązuje się do potwierdzania dostaw owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych
spełniających wymagania jakościowe, realizowanych przez Zatwierdzonego Dostawcę. Dyrektor
Szkoły lub upoważniona przez dyrektora Szkoły osoba każdorazowo pokwituje odbiór ilościowy
i jakościowy dostarczonych produktów,
6. w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczonych owoców i warzyw lub mleka
3
i przetworów mlecznych* Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez dyrektora Szkoły osoba może
odmówić przyjęcia dostarczonych produktów niespełniających wymagań jakościowych, może
również złożyć reklamację do Zatwierdzonego Dostawcy oraz poinformować o zaistniałej sytuacji
OT KOWR, właściwy ze względu na siedzibę Zatwierdzonego Dostawcy,
7. zobowiązuje się informować Zatwierdzonego Dostawcę oraz właściwego miejscowo Dyrektora
OT KOWR o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację programu, w tym na realizację
dostaw owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych,
8. sporządzi dla Zatwierdzonego Dostawcy na formularzu opracowanym i udostępnionym na stronie
internetowej KOWR przez niego administrowanej oświadczenie/a o liczbie porcji owoców i warzyw
lub mleka i przetworów mlecznych, które zostały spożyte przez dzieci biorące udział w programie
w danym okresie (w ciągu 6/12 tygodni okresu udostępniania) na podstawie prowadzonej
ewidencji zgodnie z wymaganiami KOWR,
9. zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej 2 działań towarzyszących o charakterze
edukacyjnym;
10. zobowiązuje się do przechowywania przez minimum 5 lat dokumentacji związanej z realizacją
„Programu dla szkół” (okres przechowywania dokumentów liczy się od początku roku
następującego po roku, którego dotyczą);
11. zobowiązuje się do przekazania KOWR danych w zakresie niezbędnym do monitorowania
realizacji programu na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR przez niego
administrowanej na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 i 8 ust. 1 rozporządzenia
2017/39.
12. bezpłatne udostępnienie dzieciom produktów w ramach „Programu dla szkół” nie jest
uwarunkowane wniesieniem opłat ani uzależnione od jakichkolwiek świadczeń.
§6
Zatwierdzony Dostawca oświadcza, iż:
1. ponosi pełną odpowiedzialność za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych
dostarczonych do Szkoły,
2. zobowiązuje się realizować dostawy owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych
w sposób i w asortymencie zapewniających szkole udostępnienie ich dzieciom z grupy docelowej
w każdym tygodniu w ilości co najmniej 3 porcji owoców i warzyw lub co najmniej 3 porcji mleka i
przetworów mlecznych, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku do
rozporządzenia MRiRW, ze spełnieniem warunków w zakresie częstotliwości udostępniania,
rodzaju, ilości i jakości produktów statuowanych przez rozporządzenie MRiRW,
3. zobowiązuje się dostarczać porcje owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych, które
spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej
i przepisach krajowych w tym w szczególności w art. 23 ust. 6 rozporządzenia 1308/2013 i art. 10
rozporządzenia 2017/40,

* skreślić niepotrzebne
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4. dostarczone owoce i warzywa będą świeże i gotowe do bezpośredniego spożycia, tj.
wystarczająco rozwinięte, odpowiednio dojrzałe, umyte. Owoce i warzywa udostępniane w całości
będą odpowiadały normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia
nr 1308/2013. Jeżeli marchew, paprykę słodką lub kalarepę udostępnia się w częściach, to części
te są uzyskane z owoców lub warzyw wystarczająco rozwiniętych i dojrzałych oraz zdrowych, bez
objawów gnicia lub zepsucia powodujących ich niezdatność do spożycia,
5. w przypadku dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w opakowaniach
jednostkowych, oznakowanie zamieszczone na tych opakowaniach będzie zawierać co najmniej
informacje, o których mowa wart. 9 ust. 1 lit. a i e–h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., str. 18, z późn. zm.),
6. zobowiązuje się dostarczać w okresie udostępniania wskazanym w § 2 niniejszej umowy do
Szkoły różnorodne porcje owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w liczbie
określonej w rozporządzeniu MRiRW, w składzie których, znajdą się poniżej określone produkty:
Komponent owocowo-warzywny
Liczba porcji
obejmujących dany
produkt
I semestr
II semestr

Produkty owocowo-warzywne
jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g)

12

12

gruszka ( szt. o masie netto co najmniej 150 g)

5

5

op. jedn. truskawek (o masie netto co najmniej 100 g)
op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g)
op. jedn. soku owocowego/ przecieru owocowego/ zagęszczonego przecieru
owocowego (o objętości co najmniej 0,2l)
op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g)

2

2
-

3

3

7

8

op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g)

6

7

op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g)
op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej
niż 40 mm)
op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g)

2

-

3

3

2

2

Komponent mleczny
Liczba porcji
obejmujących dany produkt
I semestr
II semestr

Produkty mleczne
op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25 l)

33

33

op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g)

4

4

op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g)

2

2

op. jedn. serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150 g)

1

1

7. zobowiązuje się dostarczać do Szkoły dokumenty potwierdzające każdą dostawę owoców
i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (np. dokumenty WZ),
8. zobowiązuje się dostarczać porcje owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych wyłącznie
w dni, w których w szkole odbywa się nauka, tj. z wyłączeniem dni świątecznych, ferii
i innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych,
9. będzie dostarczał do Szkoły porcje owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych
w godzinach ……………………………………
(
wykorzystując……………………………………….…………………………………………………………
(podać rodzaj transportu, jakim będą dostarczane owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne)

§7
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia ………………… do dnia …………………
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§8
Każda ze stron umowy może rozwiązać umowę z zachowaniem ………………………….. okresu
wypowiedzenia, liczonego od dnia złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zatwierdzony
Dostawca zobowiązany jest do uregulowania Szkole (ustalonej przez Strony umowy) kary
umownej w wysokości ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Szkoła zobowiązana
jest do uregulowania Zatwierdzonemu Dostawcy (ustalonej przez Strony umowy) kary umownej w
wysokości ………………………………………………………………....…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
§ 10
1. Niniejsza umowa została sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron umowy.
2. Zatwierdzony Dostawca zobowiązuje się przekazać kopię niniejszej umowy (kopia może być
przekazana w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) do OT KOWR właściwego ze względu na siedzibę
Zatwierdzonego Dostawcy w terminie do dnia 11.09.2019 r. (w przypadku I semestru) bądź do dnia
22.01.2020 r. (w przypadku II semestru) zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia MRiRW.
3. Strony oświadczają, iż jest im wiadome, że nie przekazanie kopii umowy w terminie określonym w
rozporządzeniu MRiRW do OT KOWR właściwego ze względu na siedzibę Zatwierdzonego
Dostawcy uniemożliwi realizację niniejszej umowy.
§ 11
...............................................................................................................................................................
(dodatkowe uzgodnienia stron umowy)

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 12
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. z 2019, poz. 1145).

Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Szkoły Podstawowej

Pieczęć Szkoły Podstawowej

Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Zatwierdzonego Dostawcy

Pieczęć Zatwierdzonego Dostawcy

