UMOWA nr
na dostawę artykułów spożywczych – pakiet nr………………..
do Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

zawarta w dniu ………………r. pomiędzy:
Gminą Wrocław – adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551, Szkoła Podstawowa
nr 50 – adres: ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław w imieniu której działa Przemysław Dubaniowski –
dyrektor na podstawie pełnomocnictwa nr 272/I/JO/19 z dnia 20.08.2019 r.
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………….
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……..…, .. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………./ przedsiębiorcą
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem „aktywny” (*)
z siedzibą w ………………………………………
NIP …………………………………
Konto bankowe: ………………………………………………………………………..
zwanym/zwaną dalej Wykonawcą o następującej treści:
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), któremu nadano numer: 1/SP/D/2020.
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§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wg pakietu nr ……, tj.
sukcesywna dostawa ………………………………. określonego w formularzu cenowym Wykonawcy z dnia
………………………..r., (stanowiącym integralną część umowy – załącznik nr 1) podanych w SIWZ ilości
artykułów spożywczych w czasie trwania umowy.
Podane w opisie przedmiotu umowy ilości stanowią jedynie szacunkowe zapotrzebowanie, jakie
Zamawiający przewiduje zrealizować w okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości
dostarczonych towarów w sytuacji niezależnych od Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmian asortymentowych w
przedmiocie umowy (dostosowanych do jego bieżących potrzeb) w ramach limitu finansowego
określonego wartością brutto przedmiotu umowy.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
Terminy kolejnych dostaw będą wskazywane przez Zamawiającego na podstawie zamówień
częściowych, o których mowa w § 3 ust. 1, w okresie trwania umowy w małych partiach.
Wszelkie zmiany w umowie w stosunku do treści oferty mogą zostać dokonane wyłącznie na
podstawie i w sposób wyszczególniony w SIWZ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Artykuły spożywcze, o których mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest po wcześniejszym
uzgodnieniu z ……………………. dostarczać do Zamawiającego, tj.,……………………………………..; tel./fax.
………………….. z zachowaniem właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego.
Przedmiotem umowy będą wyłącznie artykuły świeże, I-go gatunku, spełniające wymagania
Zamawiającego i odpowiadające aktualnym normom ilościowym i jakościowym, określonym w
odpowiednich przepisach prawa.

9. Artykuły spożywcze dostarczane w opakowaniach muszą posiadać na tych opakowaniach
oznaczenia określające: rodzaj, nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, masę netto, ilość sztuk
w opakowaniu zbiorczym, datę produkcji /datę przydatności do spożycia.
§3
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 składania zamówień częściowych na dostawy poszczególnych partii towaru, w którym
Zamawiający określi asortyment i ilość zamawianych artykułów spożywczych. Zamówienia te
składane będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia lub w czasie bieżącej
dostawy, którego dokona osoba, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, najpóźniej do
godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Zamawiający wymaga aby dostawa produktów
nastąpiła najpóźniej do godziny 7:15 (lub po umówieniu z kucharzem) następnego dnia
roboczego od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W przypadkach awaryjnych,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień doraźnych, w których
dostawa do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 2 godzin od momentu zlecenia dostawy,
 odbierania pod względem ilościowym i organoleptycznym przedmiotu umowy w magazynie
Zamawiającego w ustalonych godzinach,
 zapłacenia Wykonawcy należności za artykuły spożywcze faktycznie zrealizowanych partii
towaru.
2. Zamawiający oświadcza, że osobami upoważnionymi do składania zamówień oraz przestrzegania
zasad realizacji umowy jest: …………………….., tel./fax.: …………………..
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 każdorazowego potwierdzenia otrzymania zamówienia,
 dostarczania artykułów spożywczych wskazanych w zamówieniu częściowym Zamawiającego
w wyznaczonym terminie i zgodnie z jego oczekiwaniami,
 dostarczenia artykułów spożywczych świeżych, I gatunku, nadających się do spożycia z
maksymalnie długim terminem przydatności do spożycia (nie krótszym niż 2/3 terminu
przydatności do spożycia podanego przez producenta),
 dostarczenia towaru do właściwej jednostki organizacyjnej Zamawiającego własnym środkiem
transportu, na własny koszt i na własne ryzyko oraz elastycznego reagowania na zwiększenie
lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości
zamówienia,
 przewozu artykułów spożywczych z zachowaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego,
tj. w przystosowanych do przewozu żywności czystych, zamkniętych pojemnikach, właściwym
środkiem transportu.
2. Wykonawca oświadcza, że artykuły spożywcze wymienione w formularzu cenowym spełniają
wymogi jakości zdrowotnej zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 2021) w szczególności z zachowaniem przez podmioty
zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Dla zapewnienia
bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożony system
analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.
3. Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2.
§5
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór przedmiotu umowy (sprawdzenie asortymentu i jego ilości oraz wizualnej oceny jakości)
dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. W przypadku zakwestionowania jakości przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się zamienić go na towar zgodny z zamówieniem pod względem ilościowym i
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jakościowym, wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 24 h od chwili przyjęcia reklamacji.
3. W zakresie owoców i warzyw – biorąc pod uwagę poniższe ppkt 1 i 2 – Wykonawca zobowiązany
jest do wymiany produktu na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 2h od chwili zgłoszenia
sprawy przez Zamawiającego.
1) Cechy dyskwalifikujące wspólne dla owoców i warzyw świeżych to w szczególności: zgniłość,
naloty pleśni, zwiędnięcie.
2) Cechy dyskwalifikujące wspólne dla owoców i warzyw przetworzonych to w szczególności:
rozszczelnione opakowania, ślady nalotu pleśni i przebarwienia.
4. W przypadku ujawnienia ukrytej wady przedmiotu umowy Zamawiający pozostawi towar do
dyspozycji Wykonawcy, który zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i wymiany towaru
wadliwego na towar bez wad, nie później niż w terminie 24 h od chwili jej rozpatrzenia.
5. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca.
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§6
Obowiązywanie umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………… r. do dnia ……………………r.
Umowa wygasa z chwilą zakończenia terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku zapłacenia
Wykonawcy całej kwoty przeznaczonej na realizację umowy.
W przypadku wygaśnięcia umowy z powodu zakończenia terminu jej trwania, a nie wykorzystania
pełnej kwoty umowy, Wykonawca nie ma prawa dochodzić różnicy kwoty wykorzystanej w
stosunku do kwoty umownej.
§7
Wartość umowy
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają maksymalną wartość
umowy brutto w kwocie ………….. zł (słownie: ………………………………..złotych …/100)
W tym:
- dla przedmiotu umowy objętego stawką VAT 5%:
 netto:………………
 wartość VAT (5%):………………….
 brutto:…………………..
- dla przedmiotu umowy objętego stawką VAT 8%:
 netto:………………………….
 wartość VAT (8%):……………………………
 brutto:……………………
- dla przedmiotu umowy objętego stawką VAT 23%:
 netto:…………….
 wartość VAT (23%):…………………
 brutto:…………………………..
Ceny jednostkowe podane w ofercie są cenami maksymalnymi, ale przy wystąpieniu sprzedaży
promocyjnej lub spadku cen (np. obniżona cena sezonowa) na dowolny zamówiony produkt będą
naliczane ceny niższe (tj. cena promocyjna/sezonowa) bez aneksu do niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie wyłącznie na skutek zmian w przepisach podatkowych, w
tym zmian stawek podatku VAT.
Zmiana cen i wartości umowy następuje na wniosek Wykonawcy, na podstawie stosownego
aneksu.
Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany cen (jej wzrost) nie częściej jednak niż raz na kwartał i
nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwartał poprzedni,
określony w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowany w Monitorze
Polskim.

§8
Warunki płatności
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należności za poszczególne dostawy towaru, w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury, przelewem
na konto bankowe Wykonawcy, wskazane w komparycji umowy. Za datę zapłaty uważać się będzie
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datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Faktury zbiorcze wystawiane będą po każdym zamówieniu.
3. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych Wykonawca zobowiązuje się umieszczać:
- adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław,
- adres odbiorcy: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 8971383551.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.
§9
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w § 3 ust. 1
– 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 tej dostawy,
za każdą godzinę opóźnienia,
 opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Umowy (§ 5 ust. 2-4) na towar dobrej jakości –
0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdą
godzinę opóźnienia,
 odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w
§ 7 ust. 1.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej
należności z tytułu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych k.c.
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§ 10
Rozwiązanie umowy
Zamawiający może od Umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności,
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji określonej w art. 145 a Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-tygodniowego terminu
wypowiedzenia, w sytuacji:
a) 3-krotnego nieusprawiedliwionego przekroczenia terminów poszczególnych dostaw
określonych w § 3 ust. 1 przez Wykonawcę,
b) 3-krotnego dostarczenia towaru wadliwego lub złej jakości bądź też uchylania się od
dokonania wymiany towaru wadliwego na towar dobrej jakości, o czym mowa jest w § 5 ust.
2 i 3, i/lub 2-krotnego dostarczenia towaru niespełniającego wymagań jakościowych i/lub 2krotnych przeterminowanych lub niewłaściwie transportowanych dostarczanych towarów
będących przedmiotem Umowy,
c) ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy.
Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy dokumentowej.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
 podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu
dostawy, w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu,
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pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych parametrach lub
innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej dla
danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Zamawiającego;
 zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w
stosunku do ceny objętej umową, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod
warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego;
 w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
dostawy, możliwość dostarczenia odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach
nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez
Zamawiającego;
 w przypadku niewyczerpania całości przedmiotu umowy i maksymalnego wynagrodzenia w
terminie jej zawarcia, możliwość przedłużenia terminu realizacji dostawy o maksymalnie 6
miesięcy.
3. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(*) niepotrzebne skreślić

Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane
przetwarzamy w celu związanym z daną umową. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z
prowadzoną korespondencją elektroniczną, dostępne są na http://sp50.wroclaw.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych
osobowych (RODO).
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