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Załącznik Nr 1 

        do SIWZ  

na „Dostawę artykułów żywnościowych  

do stołówki szkolnej” 

 

UMOWA Nr ........../............. 

 

zawarta w dniu …………….r. w Miłomłynie, pomiędzy: 

Publiczną Szkoła Podstawową w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki, 

ul. Pasłęcka 15, 14 – 140 Miłomłyn 

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: 

Grażynę Potkaj – Dyrektora Szkoły  

a 

firmą: …………………………………………………………………………………………. 

mającą siedzibę: ………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………..  REGON ……………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………. 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do ( niepotrzebne skreślić): 

- część 1 – Dostawy artykułów spożywczych i produktów mleczarskich ( jeśli dotyczy) 

- część 2 – Dostawy mięsa ( jeżeli dotyczy) 

- część 3 – Dostawy pieczywa ( jeżeli dotyczy) 

- część 4 - Dostawy warzyw i owoców (jeżeli dotyczy) 

w ilości, asortymencie i cenie określonej w harmonogramie rzeczowo-ilościowo-

finansowym stanowiącym załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

 

2. W przypadku gdy Wykonawca wskazał „towar równoważny” wszelkie ryzyko (w tym 

koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. „równoważności” 

artykułów żywnościowych spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w 

takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same 

wymagania jak produkty  określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, 

jego jakości, trwałości, parametrów i itp… 

3. Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe.                       

W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów 

Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń 

Państwowego Zakładu Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta. 

4. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji w 

oryginalnym opakowaniu. 

5. Wykonawca powinien zachować wymagane przepisami warunki  transportu i 

przechowywania dostarczanego towaru. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych 

towarów (-/+ 30%) w stosunku do szacowanej ilości potrzeb. 

§ 2 

 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia ……………. do dnia 31.12.2021 r. 

2. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby 

Zamawiającego tj. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, ul. Pasłęcka 15. 

3. Dostawa  będzie realizowana odpowiednio ( niepotrzebne skreślić): 

- część 1 – Dostawa artykułów spożywczych i produktów mleczarskich - średnio 2 razy w 

tygodniu ( jeśli dotyczy) 

- część 2 – Dostawa mięsa - średnio 3-4 razy w tygodniu ( jeśli dotyczy) 

- część 3 – Dostawa pieczywa – średnio3 razy w tygodniu ( jeśli dotyczy) 

- część 4 - Dostawa warzyw i owoców – średnio 2 razy w tygodniu ( jeśli dotyczy) 

§ 3 

 

1. Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o każdej dostawie oraz wskaże 

zamawiane towary z podaniem ilości. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

dostawy w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania informacji.  

2. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie na podstawie dokumentu WZ, który 

będzie zawierać co najmniej: datę sprzedaży, ilość oraz cenę jednostkową brutto. 

3. Do składania zamówień i odbioru dostaw  ze strony Zamawiającego upoważnione są: 

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

4. W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji 

jakości i ilości dostarczanego towaru. W przypadku zasadności reklamacji Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar wolny od wad w dniu złożenia 

reklamacji. 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

…………………… zł brutto (słownie ........................................................zł). 

Wartość stałej marży handlowej …………% ( dotyczy warzyw i owoców). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie 

faktury VAT wystawianej ostatniego dnia każdego miesiąca zgodnie z wystawionymi 

dokumentami WZ. 

3. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

NABYWCA: GMINA MIŁOMŁYN, UL. TWARDA 12, 14-140 MIŁOMŁYN,              

NIP: 741-197-97-10 

ODBIORCA: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOMŁYNIE im. 

Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki, UL. PASŁĘCKA 15, 14-140 MIŁOMŁYN 

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy w terminie ………….dni, od 

dnia wystawienia faktury. 

5. Za dzień zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za 

każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności. 
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§ 5 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości 

brutto, o której mowa w & 4 ust. 1. 

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto, o której 

mowa w & 4 ust. 1. 

4. Z tytułu opóźnienia w dostawie, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy kary 

umownej  w wysokości 0,2 % wartości brutto, o której mowa w & 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia dostawy. 

5. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w 

dostawie towarów, które podlegały reklamacji, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto o której 

mowa w & 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

6. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się opóźnienia w dostawach, Zamawiający będzie 

miał prawo zastosować przepis ust. 2.   

§ 6 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach: 

1) Zmiana ceny dostarczanych artykułów żywnościowych może nastąpić przy zmianie 

podatku VAT. 

3. 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.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

§ 8 

 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 Zamawiający:       Wykonawca: 

 

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


