
PROJEKT 
 

Umowa nr ................./ 2019 

Zawarta w dniu ..................2019 r. w………………….................. r. pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM:  

Nabywca: Gmina Rokitno  

Rokitno 39A 

21-504 Rokitno 

NIP 537-235-48-08 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie 

Rokitno 57 A 

21-504 Rokitno 

reprezentowanym przez:  

- Dyrektora Mirosławę Szpyruk 

WYKONAWCĄ: 

 ………………………….………..  

…………………………………...  

reprezentowanym przez:  

- ………………………  

NIP: ……………………………..  

REGON…………………………  

§ 1 

Działając w oparciu o zamówienie publiczne nr 01/2018 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać - Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej                              

im. Jana Pawła II w Rokitnie  w okresie od 01.10.2019r. do 30.06.2020r.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać dla Zamawiającego artykuły spożywcze przedstawione 

w szczegółowych formularzach cenowych stanowiących zadanie nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 będących integralną częścią 

umowy od 01.10.2019r. do 30.06.2020r. wyłączając dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.  

2. Realizacja dostaw odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 8.00 

3. Zapotrzebowanie na poszczególne artykuły (ilość, rodzaj i data dostawy) będzie składane przez 

Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznie, faksem lub po telefonicznym uzgodnieniu najpóźniej dzień 

przed planowaną dostawą.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego korygowania ilości zamawianego towaru.  

5. Towar będzie dowożony przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt, w odpowiednich 

opakowaniach zapewniających właściwe zabezpieczenie przewożonych artykułów wraz z jego rozładunkiem.  

6. Każdorazowa dostawa musi być zgodna pod względem jakościowym i ilościowym z bieżącym zamówieniem 

Zamawiającego, potwierdzona i odebrana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego tj.: intendenta 

lub osobę pisemnie upoważnioną przez Dyrektora placówki.  

7. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo składania reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczanych 

artykułów z żądaniem ich wymiany lub uzupełnienia.  



8. Wykonawca dokona uzupełnienia i wymiany towaru w ciągu jednej godziny na towar wolny od wad. 

Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tego tytułu.  

9. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest do dołączenia dokumentu magazynowego - dowodu 

dostawy, dokumentu WZ z wyszczególnieniem produktów i ich ilości.  

11. Fakturę Vat Wykonawca wystawia na podstawie dostarczonych dokumentów magazynowych - dowodów 

dostawy lub dokumentów WZ raz na tydzień w ostatnim dniu roboczym tygodnia lub na koniec miesiąca.  

12. Za datę wykonania poszczególnej dostawy, uważa się datę przyjęcia zamówionych artykułów bez zastrzeżeń.  

13. Każdorazowa dostawa zamówionego towaru winna zawierać:  

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje o dostarczonym 

artykule oraz  instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania dostarczonego towaru.  

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów w stosunku do ilości 

określonych w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 

bądź rezygnacji z niektórych artykułów w zależności od liczby żywionych osób lub jadłospisów obowiązujących 

u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych, towarów w pierwszej jakości, 

odpowiadających normom jakościowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów oznakowanych etykietą z nazwą handlową produktu, 

jego składem surowcowym, z handlowym dokumentem identyfikacyjnym, opakowanych zgodnie z wymogami 

HACCP.  

3. Wykonawca gwarantuje w zakresie załadunku i transportowania, że będzie stosował środki transportu 

umożliwiające transport zgodnie z przepisami i warunkami higieny, wymogami sanitarnymi i przepisami 

HACCP.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów zgodnie z wymogami i procedurami niezbędnymi dla 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.                                          

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach 

wydanych na jej podstawie.  

5. Wykonawca zabezpiecza należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

asortyment i jakość zamawianego towaru.  

6. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu zamówionych 

artykułów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

dostawy.  

§ 5 

1. Integralną część niniejszej umowy, stanowią:  

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

§ 6 

1. Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 

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



2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe brutto podane                                            

w szczegółowym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr …..do formularza ofertowego za faktycznie 

wykonane dostawy.  

3. Zapłata za dostawy dokonywana będzie przelewem na konto wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od daty 

złożenia faktury u Zamawiającego, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe brutto i produkty określone                                  

w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym zadanie nr …... pod rygorem odmowy uregulowania 

zapłaty w przypadku inaczej wystawionej faktury.  

4. Za datę zapłaty uznajemy datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. W w/w cenach uwzględniono wszystkie koszty Wykonawcy, jakie zobowiązany jest on ponieść w związku                            

z realizacją umowy.  

§ 7 

1.Ceny jednostkowe towarów określone w szczegółowych formularzach cenowych (zad. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9) 

stanowiących integralna część niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.  

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:  

a) wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych). Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach  

b) trzykrotnego opóźnienia dostawy w stosunku do terminów dostaw poszczególnych partii asortymentu 

określonych w § 2 umowy.  

c) trzykrotnej dostawy towaru niezgodnie ze złożonym zamówieniem szczegółowym w zakresie ilościowym lub 

niezgodnie z warunkami określonymi w zgłoszeniu dokonanym przez Zamawiającego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający trzykrotnie nie 

wywiąże się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo 

wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.  

§ 9 

 

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:  

1. W przypadku zmiany osób związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną, a uczestniczących                             

w wykonaniu niniejszego zamówienia zmiana ta wymaga aprobaty stron umowy, natomiast nie wymaga 

sporządzenia aneksu.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w następujących przypadkach:  

a) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy, numeru konta) lub zmiana wynikająca                                       

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy,  

b) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony 

przewidują możliwość aneksowania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stawek VAT.  

3.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.  

§ 10 

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 



§ 11 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.  

§ 12 

Umowę zawarto na okres od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.  

§ 13 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:  

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata głównej księgowej: 

 


