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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Wzór umowy 

 
UMOWA NR  ………/2019 

 
zawarta w dniu .......................... 2019 r. w Szczuczynie, pomiędzy Gminą Szczuczyn Plac 1000-lecia23, 19-230 
Szczuczyn NIP 719-155-67-22, w której imieniu działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 
42 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Karwowską – Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie,  
przy kontrasygnacie księgowej Małgorzaty Fadrowskiej  
a  
.......................................…..............……………….................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: .............................................................................................. 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1579) na 
dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, została zawarta 
umowa o następującej treści. 
 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze 
wyszczególnione w załącznikach do umowy  

2. Zamówienie obejmujące ilość i rodzaj zamawianych artykułów spożywczych. Dokładny termin dostawy 
uzgadniany jest telefoniczne, lub pisemnie. Zamówiony towar dostarczany jest w godz. rannych od 6.00-
10.00 , z zachowaniem odpowiednich norm podczas transportu (np. mrożonki samochodem chłodnia, z 
zachowaniem rozdzielności transportu) 

3. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie 
towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce ZSz-P w Szczuczynie 

4. Ryzyko i koszt dostawy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczane przez niego w ramach niniejszej umowy artykuły spożywcze 
posiadają aktualny termin przydatności do spożycia, nie krótszy niż trzy miesiące od daty dostarczenia, za 
wyjątkiem mięsa, nabiału, owoców, warzyw i pieczywa, które winny być dostarczane świeże. Ponadto 
wszystkie artykuły muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r 
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 (Dz. U. z 2015 poz.1256) 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczanych 
towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży. 

 
§ 2 

1. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania wymiany wadliwych artykułów spożywczych 

2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie natychmiastowym. 
 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od 02.09.2019 do 31.08.2020r. W razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostawę artykułów spożywczych w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury VAT i potwierdzenia dostawy przez pracownika Zamawiającego. 

3. Ceny jednostkowe brutto towaru na fakturach, odpowiadać muszą cenom jednostkowym brutto towaru 
wskazanych w załączniku do niniejszej umowy. 
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4.  Ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane co kwartał, począwszy od 01 października 2019r., w 
dniach: 01.01.2020r., 01.04. 2020r.,01.07.2020r. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał 
zgodnie ze wskazaniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez prezesa GUS. 
Waloryzacja przysługuje Wykonawcy, jeżeli ceny wzrosły w tym kwartale, o co najmniej 3%. Zmiany cen 
w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej. 

 
§4 

1. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego  
umową odpowiednikiem w przypadku: 
 zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej 

lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 
 przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem iż 

odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową 
 wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu 

powodującego wycofanie dotychczasowego, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 
2. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości 

opakowania przy zachowaniu jego parametrów - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez 
producenta, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 

3. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub 
zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę) niż określone w niniejszej 
umowie. 

4. Dopuszcza się zmianę wartości umowy z powodu zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej odnośnymi 
przepisami prawa. 

5. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (nie dotyczy ust. 3) 
 

§ 5 
Rozwiązanie umowy może nastąpić: 
1. Z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku upadłości lub rozwiązania firmy 

Dostawcy oraz gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy w zakresie uniemożliwiającym 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku zaistnienia: 
a) Co najmniej dwukrotnego dostarczenia przez dostawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką, jeżeli 

Dostawca wzywany był wcześniej przez Zamawiającego do spełnienia świadczenia zgodnego z umową. 
b) Jeżeli Dostawca co najmniej dwukrotnie odmówi dostarczenia lub nie dostarczy zamówionego towaru 

Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny (Dostawca Zwolniony jest z odpowiedzialności za 
niewykonanie warunków umowy, jeżeli  jej realizacje uniemożliwiają okoliczności siły wyższej) jeżeli 
Dostawca wzywany był wcześniej przez Zamawiającego do spełnienia świadczenia zgodnego z umową. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 5 ust 2 przez Zamawiającego poprzedzone zostanie 
co najmniej dwukrotnym pisemnym upomnieniem Dostawcy. 
 

§ 6 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy  Prawo 

zamówień publicznych.  
3. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową właściwy do ich 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny w Białymstoku. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

§ 7 
Załączniki do umowy stanowią integralną jej część: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 
2. Oświadczenie czas realizacji zamówienia uzupełniającego – Załącznik Nr 1.1 do SIWZ 
3. Kalkulacja cenowa 
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 
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Kontrasygnata Księgowej  
 

Akceptuję wzór umowy 
 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
(Podpis) 


