
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Umowa Nr .................................... 
 

 
zawarta w dniu …………………… w Turośni Kościelnej pomiędzy:  

Gminą Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna reprezentowana 

przez Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej – Ewę Chrabołowską, NIP 966-183-78-
86 zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  
............................................................................. 

zwany dalej Wykonawcą   
 

- w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
§ 1. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole 
Szkół  w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 4   na warunkach zawartych w ofercie cenowej stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy, będącej jej integralną częścią. 

2. Zakres obejmuje dostawę w części*:  

1) Część I PRODUKTY MLECZARSKIE I JAJA CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3, 
2) Część II  MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5 

3) Część III  RYBY I MROŻONKI CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8 
4) Część IV  OWOCE i WARZYWA CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 

5) Część V  PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIECPV 15810000 – 9 
6) Część VI  RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –

15870000-7 , CPV 154100000-5 

* niepotrzebne wykreślić 

3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy 
dostawy w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.1019r., po zamówieniu  złożonym  telefonicznie lub 

pisemnie przez Zamawiającego (intendenta) z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego, 

transportem i na koszt Wykonawcy, do 5 razy w tygodniu w godz. …………….. do ……………………. 
4. Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe 

określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 
systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności 

zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla 

zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do 
obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych . 

5. Zakres przedmiotu zamówienia określony w załączniku może zostać ograniczony przez 
Zamawiającego bez obowiązku wypowiedzenia umowy w tej części. Podane w ust. 1 ilości materiałów 

są szacunkowe i w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych 

potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia nie powoduje dla Zamawiającego 
żadnych konsekwencji prawno-finansowych i nie wymaga zmiany umowy. 

6. Ogólna wartość umowy wynosi .......................... zł brutto (słownie: ........................................ 
złotych ...../100). 

7. Intendentka szkoły lub upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy będą dokonywać odbioru 
towaru pod względem ilościowo – wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych a także 

dokonywać sprawdzenia zgodności cen z formularzem asortymentowo – cenowym. Ponadto 

dokonywać będą kontroli przestrzegania zasad higienicznych transportu produktów. 
8. (dotyczy jedynie części IV Owoce i warzywa) Oferta cenowa na część IV tj. „owoców i 

warzyw” jest ofertą obowiązującą przez okres 1 miesiąca po zawarciu umowy – przez 
dalszy okres umowy obowiązują ceny rynkowe sezonowe. W przypadku cen zawyżonych 

wolnorynkowych części IV tj. „owoców i warzyw (tj. wyższych o 10% od ceny Giełdy rolno – 



Towarowej przy ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku) Zamawiający negocjuje cenę z dostawcą lub 

dokonuje zakupu u innego, tańszego dostawcy. W przypadku trzykrotnej sytuacji sprzedaży po 

zawyżonych cenach rynkowych – Zamawiający rozwiązuje umowę z dostawcą. 
   

§ 2 
 

1. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2019 r.              

2. Dostawa będzie następowała na podstawie zamówień cząstkowych w asortymencie i ilości 
podanej na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego najpóźniej jeden dzień przed żądaną datą 

każdorazowej dostawy.  
§ 3 

 
Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia  zostanie dokonana przelewem na rachunek 

Wykonawcy  Nr .................................................................. w terminie .................................. dni 

od dostarczenia faktury VAT wystawionej na: .........................................................  
 

§4 
 

1 Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 

niniejszej umowy jest ................................ 
2 Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 

realizacji niniejszej umowy jest …………………………………………… 
 

§ 5 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) w wysokości 10 % wartości ogółem brutto określonej w §1 ust. 6 za planowaną maksymalną ilość 

dostaw - gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
a także w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie 

odpowiada Zamawiający,   

2) w wysokości 0,1 % wartości ogółem brutto określonej w §1 ust. 6 za planowaną maksymalną ilość 
dostaw za opóźnienie w realizacji zobowiązania, licząc za każdy dzień opóźnienia, 

3) w wysokości 5% wartości ogółem brutto określonej w §1 ust. 6 za planowaną maksymalną ilość 
dostaw za dokonywanie dostawy środkiem transportu niespełniającym wymagań dla danego 

asortymentu, licząc za każdy stwierdzony przypadek, 

4) w wysokości 10 % wartości ogółem brutto określonej w §1 ust. 6 za planowaną maksymalną ilość 
dostaw – w innych niż określone w pkt 1, 2, 3 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu od Zamawiającego 
wynagrodzenia wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 6  
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia, 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.            
3) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową lub wskazaniami Zamawiającego.  
2. Odstąpienie od umowy  może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  

okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia. 
 

§ 7 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem §1 ust.2 



2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzanie do 

niej takich postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie jeden z następujących warunków: 
1) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego, 

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający.  
 

§ 8 
 

W przypadkach, które nie zostały unormowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 10 
 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  

 
 

 

 
 WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY: 

 
Kontrasygnata 

 

 

 

 


