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UMOWA NR …… 

Zawarta w dniu ……… 2023r. w Luzinie, pomiędzy:  

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 

Z SIEDZIBĄ: 84-242 Luzino, ul. Szkolna 13 

NIP: 588-19-94-775  

REPREZENTOWANYM PRZEZ:  

Dyrektora Dariusza Rompca  

zwanym w umowie: ZAMAWIAJĄCYM  

a ………………………………………………………………………………………………….. 

Z SIEDZIBĄ: …………………………………  

NIP: …………………………………  

 

REPREZENTOWANĄ PRZEZ:…………………………………………………………………. 

 

zwanym w umowie: WYKONAWCĄ  

o następującej treści: 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

 Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych 

wymienionych w Specyfikacjach asortymentowo-ilościowo-wartościowych stanowiących 

załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie w miarę zgłaszanego zapotrzebowania wraz z rozładunkiem  

i wniesieniem towaru do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego. 

§ 2 

Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partami w miarę potrzeb, na podstawie 

odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego  

2. Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia przez 

upoważnione do tego osoby Zamawiającego. 

3. Ilość zakupionych produktów będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu podanego 

w ofercie, w zależności od liczby dzieci korzystających ze stołówki szkolnej oraz okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego.  
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4. Dostawy odbywać się będą: 

a) 3 razy w tygodniu dla produktów ogólnospożywczych, mięsa i wędlin, jaj  

i mrożonek, mleka i produktów mleczarskich; 

b) 4 razy dla warzyw i owoców świeżych oraz pieczywa; 

c) 1 raz w tygodniu dla ryb. 

Towar musi być świeży i dostarczony najpóźniej do godziny 7.30 rano. 

5. Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obejmuje: 

transport, rozładunek i wniesienie do magazynu stołówki szkolnej. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości wydanego towaru, Zamawiający 

ma prawo do zwrotu danej dostawy i żądać świeżej dostawy w danym dniu do godziny 9.00 

 

§ 3 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca zapewnia wysoką jakość dostarczanych produktów w pierwszym gatunku 

(wolnych od wad i nieuszkodzonych przez cały okres dostaw, w opakowaniu umożliwiającym 

identyfikację producenta). 
3. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych produktów. 

4. Ustala się, iż każdorazowo, przed wydaniem przedmiotu zamówienia ilość dostarczanego 

towaru oraz jego zgodności z zamówieniem, sprawdzona zostanie w siedzibie Zamawiającego 

przez strony. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie podanym na złożonym 

zamówieniu, własnym transportem. 

 

§ 4 

Wartość umowy 

Szacunkową wartość umowy ustala się do kwoty ………………..………brutto (słownie:……… 

…………………………………………………………………..) i może ona ulec zmianie w czasie 

realizacji umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie wartości 

umowy nie stanowi podstawy do roszczeń Wykonawcy. 

 

§ 5 

Cena i warunki płatności 

1. Cena jednostkowa brutto zawiera wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą 

przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 
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2. Ceny ustalone są według przedstawionej oferty i będą niezmienne przed okres obowiązywania 

umowy. 

3. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia jedynie  

w przypadku zmiany stawek VAT lub w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych określony przez GUS. 

4. Cena za przedmiot umowy płatna będzie w terminie 21 dni od przedłożenia faktury przez 

Wykonawcę obejmującej dostawy faktycznie dostarczonych części przedmiotu umowy, 

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.  

 

§ 6 

Termin wykonania umowy 

Umowa obowiązywać będzie w okresie od ………………… do dnia ………………….. . 

 

§ 7 

Kary umowne 

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają  

na zasadach kar umownych, płatnych w przypadkach i w wysokości: 

a) 1% wartości towaru nie wydanego w terminie określonym w zamówieniu; 

b) 5% wartości towaru w przypadku zwłoki w wymianie przedmiotu umowy, w którym  

po odbiorze stwierdzono wady; 

c) 5% wartości wynagrodzenia objętego umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponowi Wykonawca.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie należy rozumieć nie wywiązanie się przez 

Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonanie. W takim przypadku  

nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego. Odstąpić od umowy Zamawiający może  

w terminie 30 dni od dni ziszczenia się przesłanki do odstąpienia od umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia jeżeli Wykonawca dopuści się naruszenia postanowień niniejszej umowy.  

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 14/22 

4 
 

§ 9 

Osoby do kontaktu 

Osobami do kontaktu są: 

a) Ze strony Zamawiającego:  

Luiza Połujańska, intendent, telefon: (58) 678 20 14 wew. 16. 

b) Ze strony Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Strony nie przewidują dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz 

osób trzecich. Cesja może być dokonana jedynie za pisemną zgodą Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały 

przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory jakie mogą wynikać między stronami w związku z realizacją niniejszej 

umowy, będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia się 

stron w terminie dłuższym niż 30 dni kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, chyba że co innego wynika z postanowień umowy.  

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma 

Wykonawca. Wszystkie egzemplarze posiadają taką samą moc prawną. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 


