
                                                                                               Załącznik nr 3 do siwz 

 

 

 

UMOWA 

NR  ......................... 

zawarta w dniu ..................................... w Radzyniu Podlaskim  pomiędzy: 

 

1. Nabywcą:  

Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 538 185 14 23 

Odbiorcą: 

Szkołą Podstawową nr 2, ul. Sitkowskiego 3, 21 – 300 Radzyń Podlaski 

       reprezentowaną przez: 

       Pana Cezarego Czarniaka             -   Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

 

         

     zwaną dalej Zamawiającym,  a 

2.  nazwa podmiotu :   ..................................................... 

    forma prawna :      ....................................................... 

    adres siedziby :      ...................................................... 

    numery identyfikacyjne :  NIP ..........................., REGON  .........................., 

          NR KRS .................................                              

     reprezentowanym przez: 

     .....................................  -  ...................................... 

    zwany dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986).   

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez Wykonawcę:  żywności grupa  ……………  

…………………………………… do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2   

przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5  w Radzyniu Podlaskim na warunkach 

zawartych w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do  niniejszej umowy, będącej jej integralną 

częścią. 

2. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi ………………………… zł 

(słownie:……………………..)  i nie może ulec podwyższeniu w czasie trwania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej lub większej ilości produktów, 

niż określone w ofercie cenowej Wykonawcy. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości 

dostarczonych produktów może wynosić do 25%. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą 



przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar pełnowartościowy w początkowym okresie 

przydatności do spożycia, zamówiony przez zamawiającego w terminie wskazanym   i ilościach 

określonych drogą telefoniczną przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż następnego dnia 

roboczego od złożonego zamówienia. 

 

2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem wraz z rozładunkiem do 

magazynu w siedzibie zamawiającego przy ul. Sitkowskiego 3 oraz budynku przy  

ul. Chmielowskiego 5 na terenie miasta Radzyń Podlaski. 

 

3. Koszty i ryzyko dostarczenia towaru obciążają Wykonawcę. 

 

§ 3 

Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionego towaru jest faktura przekazana przez 

Wykonawcę i opatrzona potwierdzeniem odbioru przez  Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru w ciągu 3 dni od 

daty jego odbioru. 

2.  W razie stwierdzenia wad lub braków zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który 

udzieli odpowiedzi w ciągu 1 dnia roboczego od momentu jej otrzymania. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci za towar zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Płatność za towar regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy 

………………………………………………......... w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do 

siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca wystawiać będzie faktury na rzecz: 

Nabywca:      Odbiorca: 

 

Miasto Radzyń Podlaski     Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. Warszawska 32    ul. Sitkowskiego 3 

21-300 Radzyń Podlaski    21-300 Radzyń Podlaski 

NIP 538 185 14 23 

  

4. Niedokonanie  lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia 

Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 

 

§ 6 

Do  reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 

a) zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, 

b) odbioru faktur,  

c) zgłaszania reklamacji, korygowania ilości i asortymentu zamówionego towaru  

wyznacza się ....................................................... 

§ 7 

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar w czasie przewozu – opakowania 

zamknięte dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 



za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego towaru. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 10% wartości partii dostawy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli towar nie został 

dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 10% wartości partii towaru, gdy dostarczony towar ilościowo i jakościowo nie 

odpowiada zamówieniu (braki ilościowe i wady jakościowe), 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości  kwoty brutto, o której mowa w §1 ust.2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości partii towaru za 

każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru. 

4. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty 

ustawowych odsetek. 

 

§ 9 

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o : 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 

f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.  

 

§ 10 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem pkt.2 . 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty 

Wykonawcy, z wyjątkiem § 14 ust.2 . 

 

§ 12 

Umowa zostaje zawarta  na okres od 01.09.2019 r.  do 25.06.2020 r.  

 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 14 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonywania części umowy. 



 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku 

do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy w szczególności 

 - dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 25% w 

 stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w siwz w związku z czym wartość 

 umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, 

 uwzględniając jego bieżące potrzeby . 

 

 

§ 15 

1. W razie uporczywego nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający pisemnie wzywa do usunięcia niedociągnięć w wykonywaniu 

umowy.  

2. Gdy nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy nadal się będzie powtarzać, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

  

§ 16 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                    WYKONAWCA : 


