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UMOWA NR …………/2023 

 

zawarta w dniu ………………… we Wręczycy Wielkiej, pomiędzy: 

Gminą Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42–130 Wręczyca Wielka, NIP 574-20-47-028. 

Podmiot działający w imieniu Gminy: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach, ul. Szkolna 

1, 42–134 Truskolasy, reprezentowana z upoważnienia Wójta Gminy Wręczyca Wielka przez Macieja 

Cichopka – Dyrektora Szkoły, przy kontrasygnacie Pani Magdaleny Zdańskiej- Głównego Księgowego 

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej,  zwaną dalej „Zamawiającym”  

a   
………………………………………………………………………………. prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą …………………………………………………………..………………, 

wpisanym do ……………………………………..……, NIP: ……………….………, zwanym dalej 

„Wykonawcą”,   

zwanymi dalej wspólnie Stronami.  

 

 

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej                                       

w zamówieniu publicznym numer sprawy …………, udzielonym w trybie zapytania ofertowego na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 

2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach, ul. Szkolna 1, 42-134 Truskolasy, dotyczącej części 

zamówienia nr ……………………………………………………………… (wpisać właściwy numer i 

nazwę części zamówienia). 

2. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych jest zgodna z kryteriami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia …………, stanowiącą integralną część umowy. 

3. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia – część ………………………………….(wpisać 

właściwy nr i nazwę części zamówienia) określa  szacunkowe roczne zapotrzebowanie Zamawiającego 

na artykuły spożywcze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w ilościach uzależnionych  

od rzeczywistych potrzeb (od liczby osób korzystających z wyżywienia).  

 

 

 

§ 2. 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

Umowa obowiązuje od 02 stycznia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. 
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§ 3. 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt, własnym transportem spełniającym parametry sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z ustawą 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132). 

3. Realizacja niniejszego zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień 

cząstkowych wysyłanych do Wykonawcy pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Zamawiający każdorazowo złoży Wykonawcy zamówienie, o którym mowa w ust. 3 najpóźniej do 

godziny 1400 dnia poprzedzającego dostawę. 

5. Wykonawca będzie realizował zamówienia cząstkowe na dostawę artykułów spożywczych                             

w dni powszednie w godzinach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego do wskazanych pomieszczeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych artykułów spożywczych 

w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności gwarantującej 

wysoką jakość dostaw. 

7. Odbiór artykułów spożywczych będzie następował w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego  

na podstawie faktur VAT. Brak faktury może być podstawą odmowy przyjęcia dostawy.  

8. Zamawiający może nie przyjąć dostawy lub jej części niespełniającej wymagań określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

9. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego asortymentu po jego 

wyładunku przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone przyjęciem faktury lub dowodu dostawy. 

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru niezgodności asortymentu  

z zamówieniem co do ilości lub jakości środków spożywczych, Wykonawca zobowiązany jest w tym 

samym dniu dostarczyć na własny koszt i ryzyko brakujące środki spożywcze i/lub wymienić wadliwy 

asortyment na nowy wolny od wad. W takim przypadku potwierdzenie odbioru dostawy przez 

Zamawiającego nastąpi dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę brakującego lub wolnego od wad 

środka spożywczego tj. Zamawiający przyjmie fakturę VAT dopiero po dostarczeniu artykułów 

spożywczych zgodnych z zamówieniem. 

11. Zamawiający może wyznaczyć inny termin dostawy reklamowanego, brakującego lub niezgodnego  

z zamówieniem środka spożywczego. Przy czym zmiana terminu realizacji dostawy artykułów 

spożywczych, o których mowa w ust. 10 wymaga zachowania formy pisemnej. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego towaru u innego dostawcy w przypadku 

niewypełnienia obowiązku określonego w  ust. 10, odmowy dostawy lub nieterminowej dostawy. 

Zamawiający obciąży wówczas Wykonawcę poniesionymi kosztami (cena artykułów) oraz 

ewentualnymi kosztami transportu dostawy. 

13. Wykonawca wraz z dostawą przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość 

dostarczonych produktów (np. zaświadczeń Państwowego Zakładu Higieny).  

14. Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy zgodnie z obowiązującymi normami (HACCP)  

i dostarczyć Zamawiającemu dokument na potwierdzenie spełniania tych norm. 

15. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać przy dostawie decyzję właściwego 

Inspektora Sanitarnego dopuszczającą środki transportu do przewozu określonych artykułów 

żywnościowych. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i skutki spowodowane dostawą towaru złej 

jakości lub zaniechania dostawy w części lub w całości.                 

17. Za szkody wynikłe w czasie transportu i rozładunku odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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18. Dostawa obejmuje wszelkie czynności związane z rozładunkiem i złożeniem zamówionych środków 

spożywczych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

19. W celu ułatwienia kontaktów roboczych pomiędzy Stronami ustala się następujących przedstawicieli: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………. telefon – ………………. 

e-mail:…………………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………….. telefon – ………………. 

e-mail:…..…………………………………….. 

20. Zmiany osób, nr telefonu  oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust. 19 nie wymagają 

podpisania aneksu do umowy, a jedynie powiadomienie drugiej Strony z zachowaniem formy pisemnej. 

 

§ 4. 

JAKOŚĆ DOSTARCZONEGO TOWARU  

 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty lub towary będą odpowiadały przepisom ustawy 

z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

a w szczególności, że dostarczane środki spożywcze są: 

1) pierwszego gatunku, świeże, czyste, bez objawów nadpsucia czy pleśni, bez obcych zapachów, 

2) zgodne z obowiązującymi normami, 

3) dopuszczone do obrotu,    

4) posiadają wymagane atesty, 

5) posiadają termin ważności nie krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia określonego 

przez producenta, 

6) produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu zawierającym między 

innymi: skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta  

lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zachować wymagane przepisami warunki transportu.                               

3. Wykonawca jest zobowiązany przewozić środki spożywcze w sposób nienaruszający ich jakości.  

4. Zamawiający wymaga, aby mięsa i wędliny były dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach 

przeznaczonych do przewozu mięsa i wędlin.  

5. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami. 

6. Zamawiający wymaga, aby mrożonki były dostarczane w formie nierozmrożonej. 

 

§ 5. 

GWARANCJE, REKLAMACJE 

 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa i okazać  

je Zamawiającemu. 

2. Reklamacje dotyczące dostawy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w dniu dostawy. 

3. Niespełnienie warunków jakościowych i ilościowych określonych w zamówieniu cząstkowym będzie 

stanowić podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany dostarczonych artykułów 

żywnościowych w dniu dostawy. Brak stosownego działania ze strony Wykonawcy będzie podstawą 

do naliczenia kar umownych, o którym mowa w § 8. 

4. Termin zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający może zgłaszać 

w każdym czasie. 

5. W razie stwierdzenia wady ukrytej towaru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego 

towaru na wolny od wad w ciągu 24 godzin od otrzymania reklamacji na własny koszt. Brak stosownego 

działania ze strony Wykonawcy będzie podstawą do naliczenia kar umownych, o którym mowa w § 8. 
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6. W razie odrzucania reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zażądać przeprowadzenia 

ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, 

koszty wykonania ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego towaru u innego dostawcy w przypadku 

niewypełnienia obowiązku określonego w  ust. 5. Zamawiający obciąży wówczas Wykonawcę 

poniesionymi kosztami (cena artykułów) oraz ewentualnymi kosztami transportu dostawy 

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …… wyniesie:  

…………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………….……………)  

w tym wartość podatku VAT …………………………………… 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić sumę poszczególnych zamówień 

cząstkowych składanych przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy. 

4. Wartość dostawy każdorazowo będzie obliczana na podstawie cen jednostkowych zawartych                        

w formularzu cenowym. 

5. W przypadku gdy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zostanie wykorzystana w całości 

na realizację zamówień w czasie trwania umowy, nie powoduje to powstania po stronie Wykonawcy 

żadnych roszczeń. 

6. Wcześniejsze wykorzystanie środków określonych w ust 1 niniejszego paragrafu przeznaczonych  

na realizację umowy i stanowiących wynagrodzenie Wykonawcy, tj. przed upływem okresu na jaki 

została zawarta umowa, powoduje jej zrealizowanie w całości. 

 

§ 7. 

PŁATNOŚĆ 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych zgodnych                       

z zamówieniem cząstkowym Zamawiającego na rachunek bankowy ………………………………. 

.……………………. Wykonawcy. 

2. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę  

w ust.1  w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT za realizacje przedmiotu umowy powinna zawierać niżej 

wymienione dane: …………………………………………………………………………….. 

4. Miejscem doręczania faktur jest sekretariat Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 8. 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, z tytułu odstąpienia od umowy       

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 za każdy dzień zwłoki 

w realizacji przedmiotu umowy po terminie określonym w § 3 ust. 4, 
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3) w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1, za każdy dzień 

zwłoki w dostarczeniu artykułów spożywczych podlegających wymianie lub uzupełnieniu. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.     

W razie braku wymagalnych należności Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych            

w terminie do 7 dni od dnia otrzymania noty obciążającej 

3. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku,  

gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy. 

 

§ 9 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w niżej określonej sytuacji: 

1) zmiana zakresu rzeczowego umowy, może nastąpić: 

a) w przypadku braku na rynku produktu stanowiącego przedmiot umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy a istnieje możliwość zastąpienia go artykułem 

równoważnym o tych samych parametrach lub lepszych, 

b) zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego towaru 

objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego towaru przez Wykonawcę innym o 

identycznych właściwościach lub lepszych, 

c) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę cen 

jednostkowych produktów objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w 

stosunku do ceny objętej umową 

d) zmiany nazwy handlowej wyrobu stanowiącego przedmiot umowy, 

2) Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w 

chwili powstania obowiązku podatkowego, 

3) w przypadku znacznego wzrostu cen danego artykułu na rynku, Wykonawca może wystąpić 

z wnioskiem o zmianę ceny dostarczanych towarów na wyższą o współczynnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, jednak nie częściej niż jeden raz w 

roku. Ze wskazanym wnioskiem Wykonawca może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 3 

miesięcy od zawarcia umowy. 

2. Wniosek o zmianę umowy musi być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie 

wnioskowanych zmian wraz z dowodami na zaistnienie okoliczności zmian.  

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

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.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie: 
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1) w przypadku pozbawienia Wykonawcy przez uprawnione organy prawa wykonywania 

działalności w zakresie obrotu żywnością lub stwierdzenia przez te organy w efekcie 

przeprowadzonej kontroli, iż działalność ta jest wykonywana w sposób sprzeczny 

z obowiązującymi przepisami, 

2) gdy Wykonawca, mimo uprzedniego wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania 

przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie, w szczególności niezgodnie z 

umową, nieterminowo, 

3) w przypadku trzykrotnego nałożenia na Wykonawcę kary umownej, 

4) w wypadku dostarczania towarów  nieposiadających odpowiednich atestów, świadectw itp. i 

niedopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w 

przypadku nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez dostawę 

wymogów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie14 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wskazanych w ust. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej      w postaci aneksu. 

2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych            

dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym          

oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu                

na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania  z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie           

z obowiązującymi przepisami mogą być ujawnione. 

4. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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