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UMOWA NR ………….. 

na DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

Zawarta w dniu ………………….. . pomiędzy   

 

Gminą Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 (NIP 609-00-02-217,  Regon 

291009923) Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie,  

ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  
przez: Panią Iwonę Gieroń – Dyrektora ZPO nr 1 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Iwony Majchrzak 

 

a  

…………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego         
w trybie zapytania o cenę  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa 
następującej treści: 

§1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dla stołówki Zespołu Placówek Oświatowych                 

nr 1 we Włoszczowie: 

1) przy ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa, 

2) w filii szkoły w Łachowie – Łachów 75 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta i formularz cenowy Wykonawcy 

stanowią integralną część umowy. 

§2. 

1. Poszczególne dostawy będą realizowane codziennie w okresie obowiązywania umowy 

dostawy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego 

(intendenta) z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, transportem                    

i na koszt Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym 
transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na 

zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego 

asortymentu lub całości dostawy. 

3. Miejsce i czas realizacji zamówienia: 

pomieszczenie magazynowe kuchni Zespołu Placówek Oświatowych nr 1                      

we Włoszczowie;  ul. Partyzantów 24 – w godz. 700 – 800 - w dniach zajęć dydaktycznych. 

1) Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry 

jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-

epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla 

danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu 
przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu                    

i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów 

spożywczych. 
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2) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP 

(Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy głównie: 

3) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do 

asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach 

gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. 
4) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność                        

w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu 

określonym w stosownych normach. 

5) Dostarczone produkty winny być wydane w nieuszkodzonych opakowaniach i posiadać 

aktualny termin ważności, upływający nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie, że w okresie przerw zimowych oraz przerw wynikłych                      
z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć lekcyjnych – zamówienia nie będą zgłaszane 

lub  będą zgłaszane w ograniczonym zakresie. 

7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 

reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. W przypadku uzasadnionej reklamacji 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w 

ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 
8) Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup 

niezrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.  

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone towary zgodnie                       

z  wystawioną fakturą. 

2. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku 

zmiany podatku VAT wprowadzonej przez odpowiednie organa państwowe z dniem 

wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę oraz w przypadku zmian cen 

żywności o 5% po 14 dniach od takiej zmiany. 

§ 4. 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 02.09.2020r. do końca zajęć w roku 

szkolnym  2020/2021. 

§ 5. 

1. Rozliczenie między stronami za wykonane dostawy nastąpi na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, za każdą dostawę.  

2. Faktury należy wystawić na adres:  

Nabywca:  
 

Gminą Włoszczowa 

ul. Partyzantów 14; 29-100 Włoszczowa 

NIP 609-00-02-217 
 

Odbiorca:  
 

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

ul. Partyzantów 24; 29-100 Włoszczowa 
 

 

3. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój 

rachunek bankowy. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, 

warunkiem zapłaty za dostawy, które wykonuje podwykonawca jest dołączenie przez 

Wykonawcę do złożonej faktury lub kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie 
przelewu pieniężnego za wykonane dostawy na konto podwykonawcy zgodnie z zawartą 

umową pomiędzy wykonawcą  a podwykonawcą. 

 

§ 6. 
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1. Strony ustalają, że za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. 

1) Strony wzajemnie zapłacą karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, gdy 

odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
Zamawiającego. 

2)  W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Zamawiający obowiązany jest do 

zapłaty ustawowych odsetek. 

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych. 

§ 7. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku 

stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę,                       

w szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia wynoszącego ponad                

2 dni. 

2. 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 tych 

okolicznościach.  

§ 8. 

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony są 

zobowiązane wyczerpać drogą postępowania reklamacyjnego, gdyby zaistniałe 
sprzeczności nie zostały rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego                    

i likwidacyjnego. 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.). 

§ 10. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

  


