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                                                                                    Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

UMOWA NA DOSTAWY ŻYWNOŚDI 

 

Zawarta w dniu ……………… w Wielopolu Skrzyoskim pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyoskie 

NIP: 8181582598,   reprezentowaną przez Dyrektora Samorządowego Przedszkola                                

w Wielopolu Skrzyoskim – Barbarę Musiał, działającego na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyoskie, który to dokument stanowi 

immanentną częśd nin. umowy (zał. nr 1),  

przy kontrasygnacie Alicji Skałuba – Główna Księgowa ZOSiP 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” a 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot 

umowy: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola 

Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyoskim ”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyklicznych dostaw artykułów 

żywnościowych tzw. „wkład do kotła dla potrzeb funkcjonowania stołówki 

przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu 

Skrzyoskim. 

3. Dostawy winny byd realizowane minimum 3 razy w tygodniu bezpośrednio                      

do placówki przedszkolnej na adres 39-110 Wielopole Skrzyoskie 244. Ponadto 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyd towar maksymalnie do 2 dni po złożeniu 

zamówienia w formie telefonicznej. Zamówieo będzie dokonywad osoba wyznaczona 

przez Zamawiającego – pracownik przedszkola. 

 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczad zamawiane artykuły spożywcze własnym 

transportem w stanie nieuszkodzonym i odpowiednio zabezpieczonym. 
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5. Stan artykułów spożywczych oraz sposób dowożenia musi spełniad wymogi 

Paostwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.  

6. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeo Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnid dostawy o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości przedmiotu zamówienia. 

Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym  odbywad się będzie na 

podstawie faktycznie dostarczonych artykułów i ich ceny jednostkowej .  

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw w ilości i terminie przez posiłków 

wg zamówienia Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za jakośd przedmiotu umowy i wszelkie 

spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich,          

na rzecz których przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany. 

3. Wykonawca gwarantuje, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie, 

a mianowicie: dostarczane produkty żywnościowe będą świeże, odpowiedniej jakości, 

oraz dostosowane dla żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 

4. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że dopuszczają możliwośd zmiany 

(zmniejszenia) ilości dostarczanych artykułów wedle zapotrzebowania 

zamawiającego. 

 

§ 3 

 Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia 01.09.2017 r..do 31.08.2018 r. 

 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 

- maksymalna kwota oferty podana w formularzu ofertowym            

…………………………netto  

…………………………..brutto  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko                                               

i odpowiedzialnośd Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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3. Zamawiający zobowiązuje się podczas trwania umowy do stosowania cen podanych 

w Formularzu Cenowym, który stanowi integralną częśd niniejszej umowy            

(załącznik nr. 2) 

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy wynagrodzenie 

określone w pkt 1 ulega waloryzacji na następujących zasadach: 

 w przypadku obniżenia stawki podatku VAT wynagrodzenie netto nie ulega zmianie, 

wynagrodzenie brutto podlega odpowiedniemu obniżeniu; 

 w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT wynagrodzenie netto ulega 

odpowiedniemu obniżeniu, wynagrodzenie brutto pozostaje bez zmian. 

 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następowad będzie 

w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie dostarczonej ilości art. 

spożywczych. 

2. Wykonawca wystawi faktury VAT raz w miesiącu w terminie do 5 dni roboczych 

kolejnego miesiąca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się sporządzid do każdej faktury VAT załącznik, który 

stanowi integralną jej częśd, w którym wskaże ilośd dostarczonych artykułów                    

i częstotliwośd dostaw. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie wyznaczonym              

przez Wykonawcę.  

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 

     § 6 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą    

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nie wykonanie przedmiotu umowy tj. brak wykonania dostawy;                        

w wysokości 200 zł (słownie: piędset złotych), za każdą nie wykonaną 

dostawę, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca – w wysokości 12 000,00zł (słownie: 

dwanaście tysięcy złotych). 

c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzieo zwłoki 

Wykonawca zapłaci 100 zł kary. 

 

 



4 

 

 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający- -  

w wysokości 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 

 

 

Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                     

na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartośd zastrzeżonych kar 

umownych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wymagalnych 

należności z tytułu niniejszej umowy. 

§ 7 

1. Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób upoważnionych do dokonywania 

czynności, zmian danych teleadresowych pod warunkiem wystąpienia takich zmian                 

z przyczyn organizacyjnych. 

 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia, 

Zamawiający może od umowy odstąpid w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądad 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w razie: 

a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 

c) utraty uprawnieo do wykonywania usług objętych zakresem przedmiotowym 

niniejszej umowy. 

d) naruszania przez Wykonawcę zasad wykonania umowy określonych w § 2 

niniejszej umowy pod warunkiem bezskutecznego wezwania do należytego jej 

wykonania.  

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno nastąpid w formie pisemnej                  

pod rygorem nieważności.  

4. Odstąpienie od umowy ze strony Wykonawcy może nastąpid po  dokonaniu 

oświadczenia na piśmie złożonego na miesiąc przed planowanym terminem 

zakooczenia świadczenia dostaw.  Nie wyłącza to z obowiązku zapłaty odstępnego 

określonego w § 6 pkt. 2 b. 
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§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

Wszystkie  spory wynikające  z wykonania  niniejszej  Umowy,  które  nie mogą byd 

rozstrzygnięte   polubownie,   będą   rozstrzygane   przez   Sąd powszechny  właściwy   dla   

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym                      

2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy 

 

Akceptuję warunki umowy: 

 

 

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

       

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

     (ZAMAWIAJĄCY)               (WYKONAWCA) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Pełnomocnictwo Wójta Gminy Wielopole Skrz.  

2. Formularz cenowy. 

3. Formularz ofertowy. 

4. SIWZ. 


