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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA Nr …......./2020 

 

zawarta w Golubiu - Dobrzyniu w dniu .... …………. 2020 roku 

 

 

pomiędzy: 

Zespołem Szkół Miejskich, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub - Dobrzyń 

REGON  341301016   NIP  5030076708 

którą reprezentuje : 
Pan Piotr Floerke – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich  w Golubiu-Dobrzyniu 

przy kontrasygnacie -  Głównej Księgowej Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  

w Golubiu-Dobrzyniu - Pani Magdaleny Owsianikow,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

 

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

 

REGON  ....................................  NIP  ........................................... 

 

którą reprezentuje: 

 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego ……………….. r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

o następującej treści:  
 
 

§ 1 

 

1. Umowa dotyczy sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w artykuły          

      żywnościowe dla potrzeb stołówki Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu - Dobrzyniu  

      w cenach i ilościach zgodnie ze złożoną ofertą, którego formularz asortymentowo –  

      cenowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku niewykorzystania do końca terminu umowy przez Zamawiającego 

wielkości określonych w Wykazie artykułów zamówienie ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

3. Dostarczone artykuły powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla 

żywienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w 

sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach oraz cechować się wysokimi walorami smakowymi. 

4. Dostarczone produkty żywnościowe powinny posiadać następujące wymogi jakościowe: 

a) wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, 
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konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna, 

b) smak charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków, 

c) zapach charakterystyczny dla rodzaju surowca, przyjemny bez obcych zapachów, 

d) właściwości fizykochemiczne i biologiczne bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i 

pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii 

chorobotwórczych, 

e) torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, 

obecności szkodników, całe, szczelne. 
 

§ 2 

 

Zamawiający  zobowiązuje się odbierać towar i płacić Wykonawcy w sposób określony 

w niniejszej umowie. 

 
 

 

§ 3 

 

CENA TOWARU 

 

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmują jego wartość, 

wszystkie określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne oraz inne koszty związane 

z realizacją umowy, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: 

 

Część 1 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:..................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

Część 2 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:.................................................................................................................................. 

 

Część 3 

netto......................................................................................................................:.................. 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 
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Część 4 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:..................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

 

Część 5 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:.................................................................................................................................. 

 

Część 6 

netto......................................................................................................................:.................. 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

Część 7 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:..................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

Część 8 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:.................................................................................................................................. 
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Część 9 

netto......................................................................................................................:.................. 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

 

Część 10 

netto......................................................................................................................:.................. 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

Część 11 

netto......................................................................................................................:.................. 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

3. Ceny podane w załączniku nr …... nie mogą ulec podwyżce w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci za dostawę każdej partii towaru. Zapłata nastąpi na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę i dowodu potwierdzającego dostawę. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu ........... dni od daty 

doręczenia faktury Zamawiającemu. W przypadku błędnie sporządzonej faktury VAT 

w tym braku na fakturze klauzuli, o której mowa w § 11 niniejszej umowy, termin 

płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu o czas, w którym doręczono 

prawidłowo sporządzoną fakturę. 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

 

DOSTAWA TOWARU 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy do 

magazynu stołówki Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu – Dobrzyniu przy  

ul. Żeromskiego 11 w godzinach jego pracy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
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2. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający 

ilość i cenę dostarczonych produktów, odpowiednio fakturę VAT lub dokument WZ 

będących podstawą przyjęcia materiałów na magazyn. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio                                                                                      

posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych          

zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do 

przewozu przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i o 

odpowiedniej jakości określonej w ofercie oraz ponosi za tę jakość pełną 

odpowiedzialność. 

5. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgodnie z 

zamówieniem w okresie trwania umowy po wcześniejszym telefonicznym 

zamówieniu określającym ilość i rodzaj zamawianego towaru. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w godz. od 

07.00 – 08.00 (zamawiający dopuszcza ustalenie innych godzin po wyborze oferty). 

7. Jeżeli w wyniku sprawdzenia ilości/jakości dostarczonej partii towaru Zamawiający 

wniesie zastrzeżenia, niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a jeżeli wada 

została ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonawcy, umieszcza odpowiednią 

adnotację na fakturze lub innym dokumencie dostawy. 

8. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest 

zobowiązany uczynić to niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 godz. od 

otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie dokona oględzin w terminie podanym w ust. 8 uważa się, że 

uznał reklamację Zamawiającego. 

10. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej 

wymiany zakwestionowanej ilości dostarczonej partii towaru na wolną od wad, jednak 

w terminie nie dłuższym niż określony w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do 

SIWZ) 

11. Jeżeli Wykonawca nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk co do 

oceny jakości towaru, strony niezwłocznie sporządzają protokół i pobierają próbki 

towaru. 

12. Pobrana próbkę wadliwego towaru Zamawiający dostarczy w ciągu 2 godz. do Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu w celu wydania orzeczenia co do 

jakości dostarczonego towaru. 

13. Koszt badania próbek ponosi Wykonawca tylko wtedy, jeżeli ocena wskazała wadliwą 

jakość dostarczonego towaru. 

14. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony. 

15. Wykonawca zobowiązuje się odebrać partię towaru, która została określona przez 

wyniki badań jako wadliwa. 

16. Dwukrotna reklamacja towaru u Wykonawcy potwierdzona protokołem 

reklamacyjnym skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy. 

17. Dostarczenie przedmiotu umowy w inne miejsce niż wskazane w umowie lub 

podpisanie odbioru przez nieupoważnionego pracownika Zamawiającego będzie 

traktowane jak niedostarczenie towaru. 

18. W przypadku powstania okoliczności, których nie można było przewidzieć, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych asortymentu 

wyszczególnionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu 

umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i 

organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów, widoczne uszkodzenia 

spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami 

transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu 

przewożących przedmiot umowy. 
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§ 6 

 
 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 

5, a także w przypadku naruszeń postanowień § 5 ust.6 i 7 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto faktury za daną 

dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury za 

daną dostawę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego lub Wykonawcy druga 

strona może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy. 

3. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania przekraczającego 

wysokość kary. 

 

§ 7 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………. roku do ……………. roku 

(z częściowym wyłączeniem okresu wakacyjnego, ferii oraz innych dni wolnych 

wynikających z organizacji roku szkolnego, np. rekolekcji). Umowa wygasa z chwilą 

wyczerpania kwoty nominalnej lub upływu okresu, na który została zawarta. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od 

stron umowy, a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym 

zakresie: 

a) wymiany/uzupełnienia w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez 

Wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony, 

b) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy 

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od 

produktu objętego umową; 

c) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, 

d) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego 

Zamawiającego lub Wykonawcy; 

e) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 
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§ 9 

 

Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego nie mogą być przedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak również 

cesji lub przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego 

załatwienia sporu. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

i jednej dla Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 


