
UMOWA 
na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie

zawarta w dniu …………………….. w Jastkowie

pomiędzy:
Nabywca: Gmina Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, NIP: 713 28 71 020
Odbiorca :Szkoła Podstawową im. J. Piłsudskiego w Jastkowie, z siedzibą 21-002 Panieńszczyzna, 
Al. Warszawska 43, reprezentowaną przez: Dyrektora Szkoły – ….........................., przy kontrasygnacie Kierownika 
Referatu ds. Finansowej Obsługi Szkół -Anny Tkaczyk 
a 

  zwanym: „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego z dnia ………..na dostawę 
artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym 2019/2020

§ 1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 
przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz złożoną ofertą, powyższe dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 2
Termin świadczenia dostaw: od 01.09.2019 do 21.06.2020r., w dniach nauki szkolnej.

§ 3
1.Dostawy będą dokonywane sukcesywnie,  zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie składanych 
zamówień  cząstkowych  obejmujących  dostawy  określone  szczegółowo  w  zamówieniu  na  podstawie  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
2.W przypadku niemożności dostarczenia towarów określonych wyżej – Wykonawca zobowiązany jest  zawiadomić o 
tym Zamawiającego  i  zrealizować zamówienie  przez  dostarczenie  artykułów zamiennych wg wskazań  i  za  zgodą 
wyrażoną  na  piśmie  przez     Zamawiającego  o  co  najmniej  takich  samych  właściwościach  i  jakości  wg  zasad 
określonych w  § 9.

§ 4
Dostawa artykułów spożywczych nastąpi w dacie wskazanej przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu dwóch dni 
roboczych od dnia złożenia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego zamówienia, w godzinach ustalonych przez 
strony.  Osobami  wyznaczonymi  do  składania  zamówień  będą  dyrektor  szkoły,  bądź  upoważnieni  przez  niego 
pracownicy. 

§ 5
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą artykułów spożywczych oraz zagwarantuje ich wysoką 
jakość, zgodną z obowiązującymi normami i stosownymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

§ 6
1.Za dostarczony towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury VAT. 

2.W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający wstrzyma zapłatę należności do czasu rozpatrzenia 
   reklamacji.
3.Faktury za dostarczony towar wystawiane będą przez Wykonawcę na poniższe dane :

Nabywca: Gmina Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, NIP: 713 28 71 020 

Odbiorca: Szkoła Podstawową im. J. Piłsudskiego  w Jastkowie,  Al. Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,00zł
2.2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu usta-
lonego w § 4
2.3. za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu wskazanego w ofercie 100,00zł za każde zdarzenie 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5.000,00zł wynagrodzenia 

umownego, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej umowy
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.



4. Strony ustalają, że zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust.. 1 lit. b daje Zamawiającemu 
prawo odstąpienia od zamówienia cząstkowego złożonego w danym dniu, o którym mowa w § 3 i złożenia 
ewentualnego zamówienia zamiennego.

§ 8

Zakazuje się wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 9

Za dostarczony towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę wynikającą z określonych w ofercie cen 
jednostkowych poszczególnych  towarów.  

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość 
zamówienia  nie  zostanie  przekroczona,  zaś  może być  zmniejszona.  Wykonawca zobowiązuje się  do elastycznego 
reagowania na zmiany Zamawiającego.

§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania:
a) warunków transportu i innych warunków mających wpływ na jakość zdrowotną przewożonych artykułów;
b) dokumentacji dotyczącej dostarczanych towarów, w tym źródło ich pochodzenia, daty produkcji itp.;
c) znakowania towaru – terminu przydatności do spożycia;
d) opakowań : naruszenie cech pierwotnego opakowania, pęknięcia i inne uszkodzenia (słoików, butelek).
2.  W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa wyżej,  Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji  jakości 
dostarczanego towaru i jego wymiany na towar pełnowartościowy, nie budzący żadnych zastrzeżeń.
3. Art. muszą spełniać wszystkie wymogi Rozporządzenia UE nr.1169/2011.oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dn.  26.07.2016  w  sprawie  grupy  środków  spożywczych  stosowanych  w  ramach  żywienia  zbiorowego  dzieci  i 
młodzieży w tych jednostkach

§ 12
1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy lub w razie istotnej   
    zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można   
    było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej 
    umowy a Wykonawcy nie przysługuje kara umowna.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
    wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikających  na  tle  realizacji  umowy  jest  Sąd  właściwy  dla  siedziby 
Zamawiającego.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu 
Cywilnego.

§ 16
Integralną częścią umowy są załączniki:
-Oferta Wykonawcy złożona w dniu :
-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA 


