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…………………………                                                                                                 Załącznik nr 6 
 
 

Umowa - projekt 
 

 

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Gminą Stęszew – Szkołą Podstawową w Stęszewie 

reprezentowaną przez Dyrektor Karolinę Róg na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwaną 

w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez ………………………………………………… 

 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 

2164). 

 

§ 1.1.Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w 

Szkole Podstawowej w Stęszewie  zgodnie z przyjętą ofertą oraz specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, stanowiących integralne części umowy. 

   1.2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy do  
          dwóch stołówek szkolnych Szkoły Podstawowej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 25 oraz  
          przy ul. Szkolnej 1, których rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe określa formularz 
          cenowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 
 
   1.3. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych, składanych przez osoby 
          upoważnione do ich składania, stosownie do potrzeb Zamawiającego, telefonicznie,  
          faksem lub drogą elektroniczną w dni robocze w godz.6:30 – 8:00 z wyłączeniem dni 
          świątecznych i ferii szkolnych z możliwością zmiany wielkości zamówienia z 2-godzinnym 
          wyprzedzeniem oraz z możliwością kilkukrotnych dostaw w ciągu dnia w uzgodnionych 
          przez Zamawiającego godzinach. 
    
   1.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu ….-godzin od momentu  
          zamówienia. 
 
   1.5. Dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem będą realizowane na własny koszt i ryzyko 
          Wykonawcy, własnym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu danego rodzaju 
          towaru wydanym przez SANEPID. 
 
   1.6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego artykuły spożywcze są pierwszego 
          gatunku, posiadają właściwe atesty i certyfikaty oraz ważne terminy przydatności do  
          spożycia. 
  
   1.7. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający 
          zastrzega sobie prawo żądania natychmiastowej – jednak nie później niż w ciągu dwóch  
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          godzin – wymiany wadliwych artykułów na koszt Wykonawcy. 
 
   1.8. W przypadku wystąpienia konieczności awaryjnej dostawy Wykonawca zobowiązany jest  
         dostarczyć Zamawiającemu zamówiony towar w ciągu 1 godziny. 
 
 
§ 2 Termin realizacji zamówienia:  od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku 

 

§ 3.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości : 
 
          Mięso i wędliny wieprzowe kwota…………………………………….złotych brutto 
          Słownie: ……………………………………………………brutto…………………..złotych netto. 
           
 
   3.2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen  
          jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego  
          poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy podanego w formularzu cenowym,  
          stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
           
   3.3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury  
          przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 
    
   3.4. Strony postanawiają, że faktury będą wystawiane każdorazowo przy dostawie towarów. 
    
   3.5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej   
          otrzymania. 
 
   3.6.Fakturę należy wystawić na: 
         Nabywca: 
        Gmina Stęszew 
        62-060 Stęszew ul. Poznańska 11 
        NIP 777 31 41 373 
        Odbiorca: 
        Szkoła Podstawowa w Stęszewie 
        Ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew 

 
  3.7. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz  
         niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty 
         celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
 
  3.8. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za  
         prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy.  
 
  3.9.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu umowy w zależności  
        od potrzeb bez konsekwencji prawnych i finansowych, w szczególności nie wykorzystania 
        całej kwoty i ilości asortymentu podanego w ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków  
        zamówienia, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń. 
 
  3.10.Cena za towary może ulec zmianie w przypadku zmian stawki podatku VAT. 

 
 
§ 4.1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg  
          realizacji przedmiotu zamówienia:........................................................................................... 
 
  4.2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg 
         realizacji przedmiotu zamówienia:........................................................................................... 
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  4.3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej dostawy. 
 
 
 § 5.1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 
 
    5.2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach : 
           1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
               a) w przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających parametrom ilościowym,  
                   jakościowym lub asortymentowym składanych zamówień w wysokości  
                   10% wartości danego zamówienia brutto; 
               b) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,1% wartości danego zamówienia 
                   brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 
               d) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w  
                   wysokości 20.000 zł 
           2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 
               a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w  
                   wysokości 20.000 zł. 
 
    5.3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu  
           wynagrodzenia.  
 

    5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego  
           wysokość ustalonych kar umownych. 
 
 
§ 6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w 
przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
   1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –  
       odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
       powyższych okolicznościach, 
   2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  
       kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
   3) Wykonawca przerwał realizację dostawy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 
   4) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z warunkami przetargu i wymaganiami  
       Zamawiającego oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
 
   6.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
    1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w  
        terminie trzech miesięcy od upływu terminu za zapłatę faktur, określonego w niniejszej  
        umowie. 
 
   6.3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni oraz powinno nastąpić w formie  
          pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
 
 
§ 7.1.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 
wymogów z art. 144 ust. 1ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
 
  7.2. Zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  
         wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą  
         obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie  
         należytemu wykonaniu umowy. 
 
  7.3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
        umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym  
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        zakresie oraz na następujących warunkach: 
        1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
            dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się  
            niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
            a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub  
                technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności  
                sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego 
            b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie  
                kosztów dla Zamawiającego 
            c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej  
                pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 
        2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
            a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,  
                działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
            b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  
                umowie lub umowie ramowej; 
        3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w 
            wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia  
            dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia  
            warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz  
            nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 
        4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  
            podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
            w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na  
            roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  
            umowie; 
 
  7.4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej  
          umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym  
          zakresie oraz na następujących warunkach: 
         1) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie 
             powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość  
             niezrealizowania pełnego zakresu dostaw wraz z odpowiednim zmniejszeniem  
             wynagrodzenie umownego 
         2) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie  
            powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość  
            zmiany ceny produktów sezonowych tj. warzyw i owoców do wysokości 20%. 
        3) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy Wykonawca z  
            którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować 
            zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na  
            tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału   
            w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
            SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi  
            także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o  
            zamówieniu lub w SIWZ. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym  
            Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany; 
        4) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z 
            wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 
        5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na  
            realizację przedmiotu umowy; 
        6) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie  
            skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości  
            należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 
        7) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w  
            wykonaniu dostawy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych. 
        8) W skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z  
            koniecznością zmiany okresu realizacji umowy. 
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        9) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień  
            podpisania umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które  
            nastąpiły w czasie realizacji lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą. 
      10) Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony  
            wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla  
            prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę. 
      11) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
           leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
           Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień  
           publicznych. 
 
§ 8  Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
    nieważności. 
 
§ 9  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla   
        Zamawiającego Sąd Powszechny. 
 
§ 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 
§ 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach na prawach  
        oryginału, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
         Z a m a w i a j ą c y                 W y k o n a w ca 

 

 

 

 

 


