
 

 

UMOWA  

 

 

zawarta w dniu …………….. w Wojniczu 

pomiędzy  Gminą Wojniczz siedzibą w Wojniczu, ul. Rynek 1, NIP: 873-263-01-30 reprezentowaną przez 

Burmistrza Wojnicz, w imieniu którego działa Dorota Wełna – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana 

Kantego w Wojniczu,na podstawie Pełnomocnictwa  Burmistrza Wojnicza Zarządzenie nr .... z dnia 

zwaną dalej Zamawiającym  

a 

..............................................., reprezentowany przez ..................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ogłoszenia ...................................  na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”została zawarta Umowa 

następującej treści.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są dostawy produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole 

9Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu na rok kalendarzowy 2017, których asortyment, maksymalne ilości, 

ceny jednostkowe netto , brutto oraz podatek VAT określa załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz asortymentowo-

cenowy, będący integralną częścią umowy stanowiący zał. nr 1 do umowy , dotyczy części ........ zamówienie – 

....................................................... 

2.  Wykonawca oświadcza, że towar spełnia wymagania i odpowiada cechom określonym w załącznikach do umowy. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

Strony ustalają okres realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 3 

DOSTARCZENIE TOWARU 

1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko. 

2. Dostawytowaru,októrymmowaw§1realizowanebędąsukcesywnienapodstawieskładanych  przez  Zamawiającego  

faksem  lub telefonicznie zamówień,  określających  dni i godziny dostawy oraz asortyment i ilość danego towaru. 

3.  Wykonawca  niezwłocznie  potwierdzi  przyjęcie  zamówienia  do  realizacji  w  formie,o której mowa w ust. 2. 

4.  Zamawiający przewiduje możliwość korekt zamówień, które będą dokonywane telefonicznie z wyprzedzeniem 

jednego dnia, a w przypadkach szczególnych w dniu dostawy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru należytej jakości i odpowiadającego polskim normom. 

 

§ 4 

ODBIÓR TOWARU 

1. Odbiór ilościowy i jakościowydostarczanegotowaru będzie dokonywanyprzezZamawiającego w jego siedzibie przy 

udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru pierwszej jakości. 

4. Artykuły muszą spełniać wszystkie wymogi Rozporządzenia UE nr 1169/2011,oraz Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

5. W przypadku dostarczenia towaru z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, liczonym od dnia dostawy 

towaru, z widocznymi śladami uszkodzeń mechanicznych (wgniecenia, pęknięcia), Zamawiający zażąda 

natychmiastowej wymiany tego towaru na wolny od wad, pod rygorem zastosowania zakupu interwencyjnego. 

6. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego w przypadku   niedostarczenia   

przez Wykonawcę towaru w ustalonym  terminie  lub dostarczenia innego asortymentu towaru niż przewidzianego w 

zamówieniu. 



7.  Jeżeli cena towaru, o którym mowa w ust. 4 i 5 zakupionego interwencyjnie, będziewyższa  od  ceny  wynikającej  

z  zawartej  umowy,  różnice  między  cenami  pokryjeWykonawca. 

 

§ 5 

CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Maksymalną wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ – formularz 

cenowy na następująceczęści: 

Część nr .... – .................................. 

Wartość brutto....................... zł 

Słownie złotych: ........................................ 

Termin płatności:................................. 

2. Podana cena zawiera wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy 

(koszty transportu i rozładunku). 

3.Podane w ofercie ceny będą stałe przez okres trwania umowy od jej podpisania do 31 grudnia 2019r. 

4.W czasie trwania oferty promocyjnej artykuły objęte ofertą przetargową, Wykonawca zobowiązuje się do 

sprzedawania Zamawiającemu po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych, przez cały okres trwania 

promocji. 

5.Wykonawca przy każdej dostawie przedkłada Zamawiającemu fakturę VAT obejmującądostarczone towary. 

6.Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem na podane na fakturze konto Wykonawcy  w  terminie 

........ dnilicząc  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

Faktury za dostarczony towar wystawiane będą przez Wykonawcę na poniższe dane: Nabywca: Gmina Wojnicz, ul. 

Rynek 1, 32-830 Wojnicz,  NIP: 8732630130 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz. 

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowiprzelać na rachunek 

Wykonawcy kwotę wynikającą z wystawionej faktury. 

8. Od  faktury  niezapłaconej  w  terminie  określonym  w  ust.6.  Wykonawcy  przysługująodsetki ustawowe. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca  będzie  realizował  dostawy  sukcesywnie  w  ilościach  uzależnionych  od bieżących potrzeb. 

Dostawy będą realizowane w godzinach 07:00 – 08:00 w dni robocze. 

2. Towar  zakwestionowany  Wykonawca  wymieni  na  inny  pełnowartościowy  w  ciągu 24 godzin od momentu 

dostawy – dotyczy towarów dostarczanych raz lub dwa razy w tygodniu, natomiast dostarczany codziennie w 

ciągu 45 minut od zakwestionowania towaru. 

3. Produkty  żywnościowe  muszą  być  dostarczane  w  opakowaniach  jednostkowych opisanych w formularzu 

cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 

4.Produktyżywnościoweobjęte dostawą powinny spełniaćwymogisanitarno–epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCP w zakładach żywienia zbiorowego międzyinnymi:  odpowiednie  specyfikacje  jakościowe  lub  atesty,  

odpowiednie  oznakowanie i   termin  przydatności  do  spożycia,  odpowiedni  sposób  przewożenia  towarów  – 

zachowanie  rozdzielności  transportu,  odpowiednią  temperaturę  podczas  transportu i warunki sanitarne pojazdu. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający   będzie   zgłaszał   zapotrzebowanie   telefonicznie  najpóźniej   w   dniu poprzedzającym dzień 

planowanej dostawy do godz. 10°°. Zamawiający dopuszcza możliwość nie składania zamówień w okresie ferii 

zimowych oraz letnich, przerw świątecznych oraz innych przerw wynikających z organizacji roku szkolnego. 

2.Zapewnienie  sprawdzenia  zgodności  dostarczonego  asortymentu  i  jego  ilości  zezłożonym zamówieniem 

bezpośrednio przy odbiorze. 

3.Potwierdzenie pisemne zgodności w w/w zakresie nastąpi bezpośrednio przy odbiorze. 

4.W  przypadku  zakwestionowania  asortymentu,  jego  ilości,  jakości  lub  terminów ważności Zamawiający 

telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wymiany zakwestionowanego   asortymentu   pod   względem   

jakościowym,   ilościowym   oraz terminów ważności. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Strony  ustalają,  że  w  przypadku  nienależytego  wykonania  postanowień  niniejszej Umowy,   obowiązującą   

formą   odszkodowania   będą   kary   umowne   naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



a)  z tytułu nie przystąpienia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

sumy cen zamówienia, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1 ÷ 6; 

b) z tytułu nie przystąpienia do realizacji części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 

% ceny zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 ÷ 6, bądź sumy tych cen w zależności od rodzaju dostaw, do 

których Wykonawca nie przystąpił; 

2) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) za rozwiązanie przez Stronę umowy w trakcie jej realizacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 10% ceny niezrealizowanego zamówienia w maksymalnej wysokości, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 ÷ 

6, określonego na dzień odstąpienia od umowy; 

b) zazwłokęw realizacjiposzczególnych dostaw, wwysokości 1% cenyniedostarczonego w terminie towaru za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od następnego   dnia   po   dniu,   w   którym   wyznaczony   był   termin   dostawy w 

składanych przez Zamawiającego zamówieniach; 

c) kary, o których mowa w pkt 1 a, b Zamawiający potrąci z faktur wystawionychprzez Wykonawcę. 

2.Wykonawcaponosiwyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

3.Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałychw wyniku realizacji niniejszej 

Umowy. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy: 

1) nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub w razie istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,   czego   nie   można   było   przewidzieć   w   

chwili zawarcia  umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku zaistnienia 

wyżej wymienionych okoliczności Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  

bieżącej  dostawy.  Odstąpienie  od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. 

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającymwykonanie przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał go i nie 

kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie. 

5) Wykonawca  z  własnej  winy  przerwał  realizację  przedmiotu  umowy  i  przerwa ta spowodowała opóźnienie w 

stosunku do założeń umownych o dłużej niż 7 dni. 

6) Wykonawca realizujeprzedmiot zamówienia  przewidziany niniejszą Umowąw sposób różny od opisanego w 

Umowie. 

7) Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  bez  wyznaczenia  dodatkowego  terminu w  ciągu  14  dni  od  

powzięcia  wiadomości,  że  Wykonawca  nie  wykonuje  lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Za 

nienależycie wykonany przedmiot umowy wynagrodzenie nie przysługuje. 

2.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonychw § 9 ust. 1, pkt. 1 ÷ 7, 

Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot zamówienia do dnia odstąpienia 

od umowy. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych towarów poprzez zmianę wielkości 

zamówienia do 20 %, w przypadku zmiany liczby uczniów w związku z nowym rokiem szkolnym, której 

Zamawiający nie jest w stanie obecnie dokładnie określić. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

finansowe ani prawne. 

2.Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  Umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formypisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obydwie Strony. 

3.Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotowej umowy. 

4.W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  Strony zobowiązane są kierować swoje 

roszczenia na piśmie w ciągu 7 dni od daty zaistnienia potrzeby do zgłoszenia roszczenia. 

5.Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane roszczenie w 

terminie, o którym mowa w § 10 ust. 5, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu 

Powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisyKodeksu Cywilnego oraz 

Prawa Zamówień Publicznych. 



7.Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach:  jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8.Załącznikiem do umowy, stanowiącymi jej integralną część jest formularz ofertowy dla danej części zamówienia 

złożony w postepowaniu przetargowym przez Wykonawcę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:    ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

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

 
 

 

 


