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UMOWA Nr ............./2020 – wzór    
zawierający istotne dla stron postanowienia)  

 

zawarta w dniu  ………………..października  2020 r. w Gołotczyźnie pomiędzy: 

Zespołem Szkół  Centrum  Kształcenia  im. Aleksandra   Świętochowskiego w Gołotczyźnie,  

ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk,  NIP; 566-13-62-719,   REGON: 000861877 zwanym 

dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Dyrektora Szkoły - Marka Rutkowskiego 

a: 

................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia Owoców  

i Warzyw ..........................,  ul....................................., 06-400 Ciechanów  NIP: ................... 

REGON  ...............................  zwanym w treści umowy „Dostawcą”, 

w sprawie  realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawy 

świeżych owoców i warzyw  – o następującej treści: 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie  Zamawiającemu  artykuły spożywcze tj.:  

„świeże warzywa i owoce”, wymienione w formularzu przedmiotowo-cenowym 

stanowiącym załącznik do Oferty Dostawcy – wraz z usługą wniesienia. Wypełniony i 

podpisany przez Dostawcę formularz przedmiotowo-cenowy wraz z ofertą stanowią 

integralną część niniejszej umowy.  Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych 

zamówień w uzgadnianych na bieżąco terminach i  ilościach; uzgodnienia dokonywane będą 

telefonicznie lub email. Miejscem dostaw będzie zaplecze stołówki Internatu Zespołu Szkół CKR 

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego 

przedmiotu zamówienia wskazanego w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Dostawcę. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany w realizacji zamówienia 

opcjonalnie, w zależności od liczby mieszkańców internatu w poszczególnych miesiącach roku 

szkolnego. 

4. Dostawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar następnego dnia roboczego od  

momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dostawy ziemniaków będą 

realizowane 1 raz w tygodniu (wtorek), natomiast pozostałych warzyw i owoców 2 razy w 

tygodniu (wtorek, piątek) w godz. 7:00 – 11:00 po wcześniejszym złożeniu  zamówienia 

telefonicznie, faxem, email lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego.  

5. Realizacja dostaw odbywać się będzie odpowiednim (zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie) transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. 

6. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego 

towaru na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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7. Dostawca oświadcza, że dostarczany towar będzie posiadał wymagane dokumenty 

handlowe (handlowy dokument identyfikacyjny, certyfikat lub atest), które będą 

załączone do każdej faktury zbiorczej. W przypadku jakichkolwiek niezgodności 

wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do poprawy dokumentu handlowego i 

przesłania go na adres email: bratne@ci.home.pl, a oryginał dostarczyć wraz z kolejną 

dostawą. 

8. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać zezwolenie lub 

zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzające spełnianie warunków do higienicznego 

przewozu określonych produktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 

stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. Towar ma być opakowany i 

przewożony w odpowiednich warunkach zgodnie z wymaganiami HACCP (System Analizy 

Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). 

9. Dostawca dostarczał będzie przedmiot umowy dobrej jakości, świeży. Towar musi być zgodny 

z normami szczegółowymi dla poszczególnych asortymentów, a w szczególności dostarczone 

produkty będą odpowiadały przepisom:  

1) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 

2019, poz. 1252); 

2) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące  

Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r. str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne , rozdz. 15, t.6, str. 463); 

4) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004 str.1; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.34, str.319); 

5) Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L338 z 

13.11.2004, str. 4); 

6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 29, 

z 2016 r. poz. 2019, z 2017 r., poz. 2150 i 2461, z 2019 r., poz. 794). 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 

reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego 

wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 
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11. W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru, bądź dostarczenia towaru niezgodnego 

z zamówieniem lub niewłaściwej jakości i niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar 

właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej 

jednostce handlowej, oraz obciążenia Wykonawcy kosztami awaryjnego zakupu. 

12. Dostawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną 

drogą telefoniczną lub e-mailem z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych 

brakach przedmiotu umowy oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji 

zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe 

funkcjonowanie Zamawiającego. Gdy Dostawca nie będzie posiadał danego asortymentu w 

czasie trwania umowy przetargowej, jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego 

pocztą elektroniczną, wskazując proponowane rozwiązanie, zgodne z ust. 13. 

13. W sytuacji, o której mowa w ust. 12 Dostawca może dostarczyć Zamawiającemu 

odpowiednik brakującego asortymentu, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez 

Zamawiającego, po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa lub zwrócić różnicę 

w cenie, jeżeli asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy - w 

tym przypadku § 4 ust. 1 pkt 2 umowy nie będzie stosowany. 

§ 2 

1. Ze względu na sezonowość dostarczanego towaru przeciętna cena notowań giełdowych na 

WR-SRH S.A. Bronisze plus wysokość (%) marży będzie stanowiła cenę brutto sprzedaży. 

Notowania cenowe produktów na WR-SRH S. A. Bronisze dostępne są na stronie 

internetowej: www.bronisze.com.pl/notowania   

2. Ze względu na sezonowość dostarczanego towaru Zamawiający dopuszcza zmiany cen  

w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w grupie asortymentowej 

należącej do zakresu rzeczowego umowy) publikowany przez GUS co miesiąc na stronie 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel  wzrośnie lub spadnie w stosunku do 

poprzedniego miesiąca łącznie więcej niż 3%. Zmiana cen następować będzie w formie 

aneksu do umowy z dostawcą, o wielkość wskaźnika cen dotyczącego żywności (w 

poszczególnych asortymentach produktów). 

3. W cenach jednostkowych zgodnie z ofertą zawiera się wszelkie koszty związane z dostawami 

towarów do Zamawiającego (transport, ubezpieczenie, opłaty podatkowe i inne czynności 

Dostawcy związane z przygotowaniem dostaw). 

4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT wyrobów będących przedmiotem 

niniejszej umowy w czasie jej trwania Dostawca zawiadomi Zamawiającego przed dniem 

wejścia w życie przepisów zmieniających. Zmiana stawek podatku VAT spowoduje zmianę 

kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena netto pozostaje niezmienna. 

Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Dostawca nieprawidłowo ustalił stawki podatku VAT 

w ofercie, w takim wypadku skutki nieprawidłowego wskazania stawki podatku obciążają 

wyłącznie Dostawcę. Nie dotyczy to przypadków zawyżenia stawki VAT w ofercie. W 

przypadkach wątpliwości co do wysokości stawki VAT Dostawca obowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu urzędową interpretację właściwych organów skarbowych. 

http://www.bronisze.com.pl/notowania
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel
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§ 3 

1. Należność za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Dostawcy wg cen jednostkowych 

zawartych w złożonej ofercie z dnia .10.2020 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury 

zbiorczej, płatnej przelewem na konto Dostawcy w banku:  

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

2. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 3  

ust. 3 Dostawca może naliczać odsetki ustawowe. 

3. W przypadku, gdy powstaną różnice czy to między ilością towaru odebranego a towaru 

wskazanego na fakturze zbiorczej, czy to między ceną towaru na fakturze zbiorczej a  ceną 

zapisaną w umowie lub inne okoliczności, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą 

należności do czasu wyjaśnienia różnic. Dostawca obowiązany jest wówczas wystawić 

korektę faktury zbiorczej, a termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury korygującej. 

§ 4   (kary umowne) 

1. Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, przy czym  Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży  

dostawcę; 

2) za naruszenie przez Dostawcę obowiązków określonych w § 1 - w wysokości 25 zł za 

każde naruszenie oraz dodatkowo w przypadku zwłoki - w wysokości 10 zł za każdy 

rozpoczęty dzień, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

niezrealizowanej wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, z 

zastrzeżeniem § 5. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania 

     uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni  

     powstałej szkody. 

4. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia  

     z żądaniem jej zapłaty. 

5. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Dostawcę będzie mógł  

      potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Dostawcy, na co Dostawca  

     wyraża zgodę. 

6. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej 

umowy, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z SIWZ, 

ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego. 
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       § 5  (odstąpienie od umowy) 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez 

      zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez prawa Dostawcy do obciążenia  

Zamawiającego karą umowną w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących 

okoliczności: 

1) trzykrotna pisemna i nieskuteczna reklamacja Zamawiającego dotycząca jakości 

dostarczanego towaru, w szczególności gdy reklamacja złożona przez Zamawiającego 

będzie dotyczyła produktów z tej samej pozycji Formularza przedmiotowo-cenowego 

stanowiącego jednocześnie załącznik do oferty oraz do umowy, 

2) trzykrotne dostarczenie Zamawiającemu towaru, którego termin przydatności do 

spożycia minął. 

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 będzie 

poprzedzone wezwaniem Dostawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w 

umowie postanowieniami. 

3. Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 

ustawy Pzp, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 6  (zmiana umowy) 

1. Strony przewidują istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

      której dokonano wyboru Dostawcy, w przypadku – tylko i wyłącznie – zaistnienia  

      przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Pzp, a w szczególności 

      w następujących przypadkach i pod określonymi warunkami: 

1)  istotnej zmiany ilości osób korzystających ze szkolnej stołówki, będącej podstawą 

      oszacowania zakresu przedmiotowego całości zamówienia, 

2)  unieruchomienia stołówki lub kuchni Zamawiającego z przyczyn technicznych,  

      administracyjnych lub sanitarnych, 

3)  zamknięcia placówki Zamawiającego z przyczyn technicznych, administracyjnych,  

      sanitarnych lub wynikających z wprowadzenia stanu epidemii lub innego stanu  

      wyjątkowego, 

4)  odwołania zajęć w placówce oświatowej, 

5)  zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następstwie działań organów państwowych  

    -  ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego  

    podatku, 

6)  wystąpienia przekształceń własnościowych, 

7)  wystąpienia niespodziewanych zmian adresów, zmian technicznych, organizacyjnych.  

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie 

      konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem  

       odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany – z zastrzeżeniem  

       ustępu 1. 
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4. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić, za zgodą obu stron wyrażoną 

      na piśmie w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 7 

1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Dostawca 

odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną.  

2. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 

odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej umowy z 

co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą). 

3. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy  Kodeks 

cywilny.  

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 9 

1.  W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują 

się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody 

rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu. 

2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o 

przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, 

każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każda na prawach oryginału,  

w tym jeden  dla Dostawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

………………………………..     ……………………………. 

(Podpis Zamawiającego)       (Podpis Wykonawcy) 


