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Umowa NR …........./2018  

Dla części zamówienia nr 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Na zadanie pod nazwą: 

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół w Jasienicy 

 

Zawarta w dniu …………….. w … pomiędzy: Gminą Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-

45, w imieniu której działa ………. – Dyrektor ……… na podstawie Pełnomocnictwa  Burmistrza Tłuszcza nr 

……………….. r.,  

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

………………………………., 

 

zwanym dalej Dostawcą lub Wykonawcą. 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy i zobowiązania Wykonawcy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (transport wraz z wniesieniem) produktów żywnościowych 

określonych w arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym jednocześnie formularz cenowy (załącznik nr 1 do 

umowy) w podanych ilościach i cenie, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości brutto umowy na etapie jej realizacji w 

związku z odpowiednim zmniejszeniem ilości zamawianego towaru objętego umową. Jednocześnie 

realizacja którejkolwiek  z pozycji asortymentowej nie może przekroczyć ilości maksymalnej określonej 

w arkuszu kalkulacyjnym. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu. 

3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, według zapotrzebowania Zamawiającego, będą realizowane 

zgodnie z zamówieniem i w terminie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

4. W wyjątkowych sytuacjach strony dopuszczają możliwość zmiany godziny dostawy po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w ramach maksymalnej 

kwoty określonej w §3 ust.1. 

6. Każda dostawa musi zawierać wszystkie zamówione towary. Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie 

zamówionej dostawy na części.  

7. Dostarczony towar musi być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających 

informacje dotyczące m.in. nazwa i adres producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy 

jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz 

innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i 

wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
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8. Termin przydatności do spożycia nie może być krótszy niż trzy miesiące od daty dostarczenia, za 

wyjątkiem mięsa, warzyw, nabiału, jaj oraz pieczywa, które będą dostarczane świeże. 

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu 

oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami. 

10. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach 

jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o zbliżonej gramaturze. 

11. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 

systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. 

12. Wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w ustawie z 25 sierpnia 2016 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 

2016r. poz. 1154). 

13. Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie, każdorazowo do siedziby Zamawiającego na 

podstawie złożonego zamówienia. 

14. Zamówienie składane przez Zamawiającego określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość. Dostawy 

będą dokonywane partiami, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie 

następować drogą elektroniczną lub telefonicznie na adres e-mail wykonawcy: ………………, przez 

upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. 

15. Dostawy specjalne musza być zrealizowane w ciągu … godzin od złożenia zamówienia, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

16. Nadzór nad realizacją umowy pełnią: 

1) Ze strony Wykonawcy …. 

2) Ze strony Zamawiającego …. 

§2 

Termin realizacji zamówienia oraz warunki dostaw 

1. Dostawy towaru, na zasadach określonych w umowie, następować będą partiami stosownie                                            

do potrzeb zamawiającego, począwszy od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

2. Szczegółowe terminy dostaw będą podawane Wykonawcy telefonicznie. 

3. Jedyną podstawą dokonania każdej dostawy jest złożenie przez Zamawiającego zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar własnym transportem, na swój koszt i ryzyko do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający potwierdzi zgodność dostawy pod względem ilościowo-jakościowym w dokumencie 

odbioru (protokole, WZ Wykonawcy, itp.), co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 

Dokument ten będzie stanowił załącznik do faktury. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej zamówionej partii dostawy lub 

odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie 

stwierdzona zła jakość produktów lub ujawnione zostaną widoczne uszkodzenia opakowań. 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-sierpnia-2006-r.-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywienia-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1541-11821.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-sierpnia-2006-r.-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywienia-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1541-11821.html
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§3 

Wynagrodzenie i płatności 

1. Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę brutto: 

……… (słownie:…….). Umowa wygasa w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania 

umownego. 

2. Za wykonanie poszczególnych dostaw objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Dostawcy za 

dostarczony towar kwotę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 

3. Cena za dostarczony towar ustalana będzie na podstawie ilości poszczególnych artykułów określonych 

w zamówieniu i dostarczonych do Zamawiającego  oraz jednostkowych cen netto wraz z obowiązującym 

podatkiem VAT.  

4. Rozliczenie wykonanych dostaw nastąpi w oparciu o faktury częściowe, oddzielne dla szkoły i 

przedszkola. 

5. Wskazana cena zawiera wszelkie koszty, które zobowiązany jest ponosić Dostawca: koszty opakowania, 

ubezpieczenia towaru, transportu do placówki oraz załadunku, rozładunku i wniesienia  do pomieszczeń 

w siedzibie Zamawiającego.  

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za zamówioną i dostarczona partię towaru kwotę 

brutto przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu 

dostawy, na rachunek dostawcy ……………………………………………………. 

7. Faktury winny być wystawione przez wykonawcę na: 

Nabywca: 

Gmina Tłuszcz 

Ul. Warszawska 10 

05-240 Tłuszcz 

NIP: 125-133-48-45 

Odbiorca: 

…………………….. 

……………………. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy wynikających 

z niniejszej umowy. 

§4 

Wymagania odnośnie towaru oraz sposób i miejsce dostawy 

1. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541) oraz 

ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 

2212) wraz z aktami wykonawczymi; 

2) Dyrektywami i rozporządzeniami UE w szczególności: 



znak sprawy: ZSJ/1/12/2018 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

PROJEKT 

4 

 

- Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie 

higieny środków spożywczych, 

- Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejski i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.  

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 

zwierzęcego, 

- Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. 

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, 

2. Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm lub odpowiadającym 

im normom europejskim. Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas 

przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu. 

4. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i substancji 

pomagających w przetwarzaniu a także wymagania mikrobiologiczne muszą być zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do wymiany towaru jednego rodzaju na inny 

rodzaj z zachowaniem zasady równoważności i równowartości. 

6. Dostawa towarów będzie odbywać się zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji sanitarnej, wg 

zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GM) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). 

§5 

Odbiór jakościowy oraz ilościowo-wartościowy 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do 

daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, określonych na czytelnych etykietach. 

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

spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego towaru w ciągu 1 dnia roboczego od daty 

jego otrzymania, a w razie stwierdzenia wad lub braków, zamawiający zwróci wadliwą partię towaru 

wykonawcy, który wymieni ją w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji lub towaru, bądź 

też uzupełni w tym czasie braki ilościowe. 

4. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii towaru wolnej od wad Wykonawca zwróci jej 

równowartość po cenach zakupu. W takim przypadku Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z §6. 

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

z zapotrzebowania składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. 

6. Dostawa następować będzie na podstawie zamówienia potwierdzonego telefonicznie lub poprzez 

wiadomość e-mailową przez upoważnionych do tego pracowników Zamawiającego. Wykonawca 

potwierdzi przyjęcie dostawy. 
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7. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych umową,  odmowy 

dostarczenia towaru lub nieterminowego dostarczenia towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo 

zakupu u innego dostawcy takiego towaru, którego z powyższych powodów nie dostarczył Wykonawca.  

8. W przypadku określonym w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy zwrot poniesionych w 

związku z tym kosztów tj.:  

1) różnicy między ceną zapłaconą przez Zamawiającego innemu dostawcy, a ceną, w jakiej miał 

dostarczyć dany towar Wykonawca - w przypadku, gdyby cena innego dostawcy była wyższa od ceny 

określonej w Formularzu cenowym,  

2) kosztów transportu towaru od innego dostawcy do Zamawiającego, jego wyładunku oraz 

przetransportowania do siedziby Zamawiającego. 

9. Na powyższą okoliczność Zamawiający sporządzi protokół reklamacji, który zostanie niezwłocznie 

przekazany Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów określonych w ust. 8 

w terminie 21 dni od daty doręczenia Wykonawcy protokołu reklamacji.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kosztów określonych w 

ust. 8.  

12. Dla określenia jakości odbieranego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez Sanepid, 

jakości surowców użytych do produkcji, sanitarno-higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn 

produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków 

magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru.\ 

§6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu kar umownych za: 

a) zwłokę w realizacji dostawy/ dokonania zwrotu w wysokości 0,1% wartości umowy, o której 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

b) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w §7 pkt 2 w 

wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w §3 

§7 
Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1) w terminie 1 tygodnia od wystąpienia trzykrotnego: 

a) niedotrzymania terminów dostaw przez Wykonawcę, 

b) dostarczenia towaru z brakami ilościowymi, 

2) w terminie 1 tygodnia od: 

a) dostarczenia towaru niezgodnego z wymogami i treścią SIWZ, a dotyczącego zamówionego 
asortymentu, 

b) gdy Wykonawcy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
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c) rażącego (istotnego) naruszenia warunków dostarczania towaru, w szczególności: dostarczania 
towaru wybrakowanego, przeterminowanego, zanieczyszczonego, złej jakości itp. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy bez żądania 
odszkodowania.  

§8 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w zakresie:  
a) zmiany terminu realizacji w przypadku zmian przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań 

niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 

b) zmian osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Zamawiającego jak również 
Wykonawcy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, 

d) wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za 
zgodą zamawiającego, 

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. terminu 
płatności faktur, zmiana okresu rozliczeniowego), 

3. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w 
sytuacjach przewidzianych  w  art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 

§9 

Postanowienia końcowe 
1. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 
2. Wszelkie spory związane z wykonanie umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Zamawiający         Dostawca 

……………….         ………………………… 

Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – formularz cenowy; 

 


