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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

UMOWA nr....................... 

na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej w Raczycach 

dla części nr………  

 

zawarta w dniu …………………………………….. w …………………. pomiędzy: 

Szkołą Podstawową w Raczycach, Raczyce 64, 28 – 114 Gnojno, NIP ..................................                                 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………. 

…………………………………………….. 

 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 reprezentowanym przez:  

………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39-46 Pzp (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. )  wyboru wykonawcy na dostawę 

artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach               

z podziałem na części, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych określonych      

w formularzu asortymentowo-cenowym – załączniku nr ……… do siwz, w podanych 

ilościach   i cenie, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie zmniejszenia 

wielkości i wartości dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych 

spowodowanych zmniejszeniem wielkości i wartości dostaw towarów wymienionych             

w załączniku nr………do siwz. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego 

tytułu. 

 

§ 2 

Termin i miejsce wykonania umowy 

 

1. Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia od dnia 02.01.2019r. do 31.12.2019 r. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego 

przez  SP Raczyce,  osobiście  z dostawy na dostawę lub w formie telefonicznej,  faksem lub 

emailem. 

3. Uprawnionymi do kontaktu między stronami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację 

umowy są: 

z ramienia Zamawiającego: …………………….. tel: ……………….… email……………… 

z ramienia Wykonawcy: …………………………. tel ……………….… email……………… 

 

§ 3 

Wartość umowy 

 

1. Wartość umowy: 

netto…………………………………………………………………………………………….. 

podatek Vat……………………………………………………………………………………... 

brutto……………………………………………………………………………………………. 
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2.Podstawa wyliczenia wartości zamówienia jest Oferta Wykonawcy, stanowiąca integralną 

część umowy. Cena za poszczególne artykuły musi być zgodna z ofertą. 

3. Ceny zawarte w ofercie tj. w formularzach asortymentowo – cenowych (załącznik nr ……) 

winny być stałe, mogą ulec zmianie jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku 

VAT – w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki – bez zmiany wartości netto 

produktów objętych zmianą jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej 

obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek 

Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie ujęte w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty związane z 

pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 

5.Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość wprowadzenia pisemnych zmian 

a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, spowodowana zmianą przepisów, 

b) wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian  

w obowiązujących przepisach prawa. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca 

uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, 

rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową   z dotychczasowym 

podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 

wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

7. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy 

pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności. 

 

§ 4. 

Podwykonawstwo i umowy o pracę 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części przedmiotu zamówienia. 

2.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 

4.Zamawiający określa termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy.  

5.Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o 

której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 

1666 z pz. z.m,), osoby które wykonywać będą zakres zamówienia określony w siwz tj. 

kierowca. 

6. Wykonawca w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które 

będą świadczyć dostawy, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 

7.Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 

zatrudnienia osób o których mowa w ust. 6, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w 

zakresie zatrudnienia. 

8.W trakcie realizacji Zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego oświadczenia 

potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

9.W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni 

robocze, innych dokumentów, w szczególności: zanonimizowanych umów o pracę zawartych 
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z osobami, o których mowa w ust.5 lub zanonimizowanego zaświadczenia właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których 

mowa w ust.5. 

10. Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, obowiązki 

określone w ust. 6-9 obciążają także podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców i dalszych 

podwykonawców w zakresie w/w obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa  w ust. 6-8 dotyczących podwykonawców i 

dalszych podwykonawców. 

 

 

§ 5 

Wymagania odnośnie towaru oraz sposób dostawy 

 

1. Wykonawca dostarczy produkt spełniający wymogi określone w SIWZ i wytworzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U 2010 Nr 136, poz. 914 j.t.) oraz ustawą 

z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 

187 poz.1577 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Dostarczany towar winien być świeży, z okresami ważności odpowiednimi dla danego 

asortymentu, wysokiej jakości t.j. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych                    

i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Towar winien być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i 

zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, 

nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości 

sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi 

przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością.        

4. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż 

trzy miesiące od daty dostarczenia, za wyjątkiem mięsa, warzyw, nabiału, jaj które winny być 

dostarczane świeże.                          

5. Dowóz towaru nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy, ubezpieczonym transportem do Sp 

Raczyce w godz. od godz. 6:15 do godz. 14:00  –  dotyczy części I, III, IV, V oraz w godz. od 

6:15 do 8:00 dotyczy części II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar 

na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za brak i wady powstałe w czasie transportu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru następnego dnia po dniu w którym 

złożono zamówienie dotyczy części II oraz w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia – 

dotyczy części I, III, IV, V.  

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem przystosowanym do przewozu 

żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.  Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi 

Wykonawca. 

10. Dowóz przedmiotu zamówienia winien odbywać się ubezpieczonym transportem – 

pojazdem Wykonawcy. 

11. Za dostarczoną żywność odpowiada Wykonawca do czasu odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego. 
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§ 6 

Odbiór  jakościowy  oraz  ilościowo- wartościowy 

 

1.Odbiór towaru będzie dokonywany przez SP Raczyce w oparciu o złożone zamówienie        

i obowiązujące normy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w ciągu trwania umowy poboru prób 

dostarczonego towaru oraz ich przebadania na koszt wykonawcy we właściwym miejscowo 

akredytowanym laboratorium celem określenia zgodności z normami jakościowymi. 

Dwukrotny negatywny wynik badanego towaru stanowi podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego  z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku negatywnego wyniku Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego 

towaru wolnego od wad i zgodnego z pierwotnym zamówieniem w terminie do trzech godzin 

od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie.  

4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości 

bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany 

na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru              

w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie takie prawo również w sytuacji gdy towar zamówiono               

z wymaganym wyprzedzeniem a nie został on dostarczony na czas tj. w godz. od 6:15 do 

14:00 – dotyczy części I, III, IV, V oraz w godz. od 6:15 do 8:00 dotyczy części II w dniu w 

którym winna nastąpić dostawa. 

5. W przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową, w przypadku 

zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta należy  zachować zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

§7 

Warunki płatności 

1.Wykonawca każdorazowo za dostarczoną partię towaru wystawi fakturę. 

2. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

3. Należność za dostarczony towar będzie opłacona przelewem w terminie ……….dni od 

daty otrzymania faktury. 

4. Faktury należy  wystawić: Nabywca – Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno NIP: 

655 18 72 472, Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno. 

§ 8 

Kary umowne 

 

1.Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

zamawiającemu przysługują kary umowne: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 15% wartości brutto określonej w §3 ust. 1 gdy Zamawiający lub wykonawca odstąpi od 

umowy lub  ja rozwiąże z winy wykonawcy 

b) 0,5% wartości brutto umowy określonej w §  3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

niezrealizowanej w terminie dostawy 

c) za nieprzedłożenie Wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 6 wraz z oświadczeniem, że są 

one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, o której mowa w § 4 ust. 8,  w 

wysokości 1000 zł, za każdy przypadek.  

d)za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie zanonimizowanych 
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kopii umów o pracę zanonimizowanego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne o których mowa w § 4 ust. 9 w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może 

być nakładana wielokrotnie i dotyczyć  tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do 

wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z faktury 

wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 9 

 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w terminie tygodnia od wystąpienia trzykrotnego 

- niedotrzymania terminów dostaw przez wykonawcę 

- dostarczenia towaru z brakami ilościowymi 

2) w terminie tygodnia od wykrycia dwukrotnego naruszenia norm jakościowych 

dostarczonego towaru 

2. Poza przypadkami, o których mowa powyżej zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania zamawiającego 

złożonego na piśmie każdorazowo w terminie tygodnia od wystąpienia powyższych 

okoliczności. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. SIWZ oraz oferta stanowi integralną cześć  przedmiotowej umowy. 

1. Wszystkie zmiany warunków umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia 

kompromisu – będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

dwa dla zamawiającego. 

    Zamawiający:                                                                                              Wykonawca: 

 

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


