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Załącznik nr 7 

 

(projekt) 

U M O W A  

na DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

zawarta w dniu ………………………..w Juchnowcu Górnym, pomiędzy: 

Zespołem Szkół w Juchnowcu Górnym reprezentowaną przez:  mgr Barbarę Klimaszewską 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a: 

…………………………………………………………………………………………………

…………...................................…………………………………………………………………

reprezentowanym przez: ………………………………………………….……………… 

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Podstawą formalną i prawną niniejszej umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego 

na dostawy żywności ……………………………………………………………. (podać 

nazwę Zadania - części zamówienia)  do Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym  

przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2011 r. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2012 r. 

§ 2 

 

1.   W okresie objętym umową Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 

Zamawiającemu    

      …………………………………………… (której części zamówienia dotyczy – Zadania). 

2. Wyroby wymienione w §2 ust.1 Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na podstawie 

zamówień częściowych, określających zapotrzebowanie na ilość i rodzaj asortymentu. 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby do magazynu Zamawiającego w 

wyznaczonym terminie, zgodnie z zamówioną ilością i asortymentem . 

3. Wyroby dostarczane w opakowaniach, powinny posiadać na tych opakowaniach 

oznaczenia określające rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres 

producenta. 
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4. Dostawca przyjmuje odpowiedzialność za jakość dostarczanych wyrobów. 

5. Zamawiający ma prawo żądać wymiany w trybie natychmiastowym dostarczonych 

złej jakości wyrobów. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych 

pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów lub większej. Zmiany 

ilości związane są z wysokością otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na 

dożywianie. 

§ 3 

 

1. Dostawa wyrobów nastąpi transportem Dostawcy spełniającym wymogi sanitarno-

epidemiologiczne. 

2.  Koszty dostawy obciążają Dostawcę. 

3.  Za datę i miejsce dokonania dostawy uważa się dostarczenie wyrobów w wyznaczonym 

terminie do magazynu  Zamawiającego. 

4. Dostawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 4 

 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone towary  zgodnie z 

cenami  jednostkowymi które zostały ujęte w załączniku do niniejszej umowy. 

3. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę nie wyższą niż: 

Netto: ………………… zł. (słownie: ……………………………………………………….. ) 

brutto: ………………... zł. (słownie:…………………………………………………………) 

4.  Ceny jednostkowe towarów określone w załączniku do umowy, są niezmienne przez 

cały okres realizacji umowy. 

5.  Zapłata za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie faktur wystawionych i 

dostarczonych do Zamawiającego  w dniu zrealizowanej dostawy. 

6.  Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy:     

    ………………………………………………………………………………………………  

w terminie 14 dni od daty  otrzymania faktury. 

7.   Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi 

przelać na wskazane w ust. 6 konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 
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§ 5 

 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % od wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b) W wysokości 5% od wartości umowy za każdorazowe nie dostarczone w terminie 

towary / wyroby . 

W wypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dostawę, Wykonawca ma prawo naliczyć 

odsetki w wysokości ustawowej od zaległych płatności. 

Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. 

§ 6 

 

1.    Zmiany umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej i za zgodą obu stron pod 

rygorem nieważności. 

2.    Zmiany niniejszej umowy niekorzystne dla Zamawiającego mogą nastąpić jedynie w 

przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia. Inne zmiany są dopuszczalne jeżeli nie powodują zmiany  treści oferty, która 

stanowiła podstawę wyboru Wykonawcy. 

3.     Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowień ust. 1 i 2 są nieważne. 

 

§ 7 

 

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 rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem  

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg wyznacza się od daty złożenia 

wypowiedzenia w formie pisemnej. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz oferta z załącznikami  złożona w dniu ........ 2011 r. 

4. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy / dostawy/. 
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5. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca 

będą się posiłkować postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

§ 8 

 

Umowa może zostać rozwiązana  przez Zamawiającego w przypadku złej jakości 

dostarczonych towarów   lub nieterminowych dostaw  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień Publicznych 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

 

 

 

……………………..                              …………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 

 

 

Oświadczam, iż akceptuję projekt niniejszej umowy. 

 

       ................................................................. 

                                                                                                   (data, podpis Wykonawcy) 

 


