
ZAŁĄCZNIK nr 4 

 

ZSP.CH.MMB.271.75.21 

PROJEKT 

 

UMOWA Nr ……………../2021 
 

Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy: 

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Chalinie, Chalin 36  87-610 Dobrzyń nad Wisłą 

reprezentowanym przez: 

Marzena Marczewska-Brzeska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

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

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

NIP: ………………………………………….. z siedzibą ………………………………………... 

reprezentowanym przez 

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

       zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w trybie  zapytania 

ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do 

odebrania produktów żywnościowych, zwanych w dalszej treści umowy towarami lub 

produktami, których asortyment, ilość, jakość i ceny jednostkowe określone są  

w formularzu cenowym nr …………….Wykonawcy na część ……………. zamówienia, 

stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną oferta z 

dnia……………………… . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ( zwiększenia lub zmniejszenia) ilości 

asortymentu podanego w formularzach cenowych w zależności od ilości dzieci 

korzystających ze stołówki. 
§2 

1. Towar zostanie wydany w czystych pojemnikach. 

2. Koszt opakowania jest wliczony w cenę towaru. 

3. Towar musi być świeży i dostarczony najpóźniej do godz. 8:00 rano. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonej partii produktów, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonych produktów, a na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek do niezwłocznej  wymiany na towar wolny od wad w ciągu 

dwóch godzin.  

       5. Miejscem dostaw są stołówka szkolna:  

 Zespół Szkolno - Przedszkolny, Chalin 36, 87-610  Dobrzyń nad Wisła. 

      6. Wykonawca będzie realizował dostawy transportem na własne ryzyko , zapewniając transport    

zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

§3 

1. Wartość umowy brutto wynosi : 

Część 1 – Dostawa artykułów mlecznych ………zł (Słownie……………………………………...…) 

Część 2 – Dostawa artykułów spożywczych ……zł (Słownie ………………………………………..) 

Część 3 – Dostawa warzyw i owoców ..................zł (Słownie………………………………………..) 

Część 4 – Dostawa mrożonek i ryb ……...………zł (Słownie……………………………………..…) 

Część 5 – Dostawa mięsa, wędlin    ……...………zł (Słownie……………………………………..…) 

Część 6 – Dostawa drobiu ……………………….zł (Słownie……………………………………..…) 



 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie realizowane na podstawie faktury obejmującej wartość 

dostarczonych w danym miesiącu produktów potwierdzonym dokumentem z poszczególnych 

punktów odbioru. 

2a) Ceny jednostkowe na dane produkty muszą być zgodne ze złożoną ofertą. 

§4 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 lipca 2022 r. 

§5 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających 

z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. 

2. Dostawa następować będzie na podstawie telefonicznego, elektronicznego  

zamówienia przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego. 
3. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji 

niniejszej umowy są :  

………………………………… tel. ……………………. email ………………………… 

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać  towar zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 1 

ust. 1. 

2. Towar dostarczany do Zamawiającego powinien być zgodny z zamówieniem, o którym mowa   

w § 5 ust. 1. Do odbioru dostawy upoważniony jest pracownik jednostki oświatowej, który 

potwierdza odbiór na specyfikacji dostawy i nanosi ewentualne uwagi co do ilości i jakości 

dostarczonego towaru. 

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, pomiędzy złożonym zamówieniem,                    

a dostawą, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć brakujący towar – nie później 

jednak niż w ciągu  24 godzin do miejsca dostawy co do której stwierdzono ww. rozbieżności - 

dotyczy produktów dostarczanych raz czy dwa razy w tygodniu, natomiast w przypadku 

produktów dostarczanych codziennie nie później niż w ciągu 2 godzin . 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 

reklamacja zostanie zgłoszona przy odbiorze lub telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 2 godzin, w ilościach 

zakwestionowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku dostarczenia w w/w czasie 

Zamawiający dokonuje zakupu zakwestionowanego  towaru u dowolnego dostawcy  na koszt 

Wykonawcy. 

5. Towar, o którym mowa w ust. 5., zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na 

jego koszt. 

6. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu 

kwestionowanej partii towaru. 

§7 

1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę  faktury z 30 dniowym terminem płatności. 
2. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych 

w załączniku  do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 

3. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio 

do siedziby Zamawiającego. 

4. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

§8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości                          

dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, 

określonych na czytelnych etykietach. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona żywność będzie wolna od wad, 

będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez zamawiającego w  opisie przedmiotu 

zamówienia zapytania ofertowego. 



3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) i 

przepisów wykonawczych do tejże ustawy. 

4. Przez cały okres realizacji umowy wykonawca musi posiadać decyzję właściwego              

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą  

możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego  przedmiotem 

zamówienia, dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu będącego 

przedmiotem zamówienia. 

5. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu 

mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami. 

 

§9 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen netto zawartych w formularzu cenowym 

Wykonawcy (załącznik do umowy). Waloryzacja przeprowadzana będzie w oparciu o wskaźnik 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący cen towarów i usług 

konsumpcyjnych porównujący analogiczny m-c w roku ubiegłym. 

2. Waloryzacja o której mowa w §2 pkt 5 będzie mogła być wprowadzona od początku następnego 

miesiąca, licząc od daty poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o wprowadzeniu 

waloryzacji cen i wskazaniu wysokości wskaźnika , który został zastosowany. 

3. W przypadku gdy przyjęty wskaźnik do waloryzacji będzie niższy niż ostatnio zastosowany, 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania obniżenia stosowanych cen. 

4. Zmiana cen jednostkowych może nastąpić również w przypadku ustawowej zmiany wysokości 

podatku VAT. 

§10 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 5% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy, 

b) 1% wartości towaru niewydanego w terminie określonym w zamówieniu 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego              

karę umowną na ogólnych zasadach. 

§11 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) 1 % wartości towaru za każdy dzień zwłoki w razie nieodebrania towaru w terminie. Nie 

dotyczy to przypadku, gdy nieodebranie towaru nastąpi z powodu istnienia rozbieżności między 

złożonym zamówieniem a dostarczonym towarem. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną na ogólnych zasadach. 

 

§12 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności, której 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy powodującej, że wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających 

się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, 

stronie poszkodowanej przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

z winy strony naruszającej. 

§13 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§14 

Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

§15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§16 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

 

Wykonawca                        Zamawiający 

 

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



 


