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Umowa nr ………………………. 

zawarta w dniu  ………………………….   

pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, Ul. J. 

Kilińskiego 48, 19-300 Ełk, REGON: 001325721  NIP  848-11-35-337 

reprezentowanym przez:  

Leszka Marka Sobczaka Dyrektora Szkoły zwanym w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” uprawnionym do wykonania niniejszej 

umowy na podstawie postępowania o zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.poz.2019 z późn.zm.) o następującej treści: 

 

 

Przedmiot i termin wykonania umowy 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa artykułów żywnościowych- …………………….. 

(nazwa części zamówienia) na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku, zgodnie z warunkami określonymi w: 

- niniejszej Umowie 

- formularzu cenowym 

- zapytaniu ofertowym 

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

1.1. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie dostarczania artykułów spożywczych 

1) Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach 

wynikających z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Zamówienia będą zgłaszane telefonicznie lub drogą elektroniczną przez osobę upoważnioną 

przez Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum jednodniowym. W wyjątkowych 

sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu. 

2) Dostawy towaru powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

żywnościowego. 

3)  Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu 
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4) Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni 

wolnych od zajęć, zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie lub wcale. 

5)   Towar w asortymencie wynikającym z zamówienia należy dostarczyć w godzinach: 

          -  mięso, warzywa, nabiał  od  6:00 do 8:00 rano 

          -  pozostałe produkty 6:00- 9:00 rano  

6) Miejscem dostawy będą magazyny  stołówki w Szkole Podstawowej 

nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. Wykonawca podejmuje się rozładunku towaru 

i przeniesienia go do magazynu  wskazanego przez Zamawiającego 

7) Wykonawca zobowiązuje się do dowozu towaru na swój koszt, w pojemnikach 

i opakowaniach zwrotnych i bezzwrotnych, przy użyciu środków transportowych 

przeznaczonych do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie 

z normami sanitarnymi i higienicznymi przewidzianymi dla przewożenia żywności na terenie 

RP . 

8) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki 

przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

dostawę i jakość dostarczonego towaru. 

9) Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany w miejscu wskazanym przez   

Zamawiającego w oparciu o złożone zamówienie 

10) Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie 

transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki materialne i prawne. 

11) Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym 

12)Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, może użyczyć nieodpłatnie ewentualnie 

potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na 

okres do następnej dostawy.  

13) Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, będzie wytwarzany zgodnie 

z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), musi być dopuszczony do obrotu 

i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14) Wykonawca musi poinformować telefonicznie lub drogą elektroniczną o zmianie ceny. 

15) W przypadku zmiany ceny przez Wykonawcę na wyższą Szkoła zakupi artykuł u innego 

oferenta po uprzednim rozpoznaniu cenowym. 

 

2. Termin wykonania dostaw: od 01.04.2022r do 30.06.2022r, każdego dnia od poniedziałku 

do piątku z wykluczeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 
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3.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu 

umowy w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności (wraz 

z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia). 

 

 

Obowiązki stron 

§2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

   a) współdziałanie z Wykonawcą, 

   b) odbiór przedmiotu umowy 

   c) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym i 

formularzem cenowym. 

 

 

 

Podwykonawcy 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zawartej 

umowie o podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty zawarcia takiej umowy. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1, będzie miało formę pisemną i zawierało będzie 

w szczególności pełną nazwę podwykonawcy, jego adres, NIP, REGON oraz zakres 

powierzonych mu do wykonania czynności. 

3. Wykonawca odpowiada  za działania lub zaniechania działań podwykonawców jak za 

swoje własne. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy. 
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Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

§4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone według formularza cenowego. 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 

z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie może przelać  wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych 

cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania o której 

mowa w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. 

5.   Zamawiający ma prawo potrącić należne kary z wynagrodzenia Wykonawcy.   

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na podstawie faktury VAT 

wystawianej Zamawiającemu, z 14-dniowym terminem płatności liczonym od dnia złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Zamawiający dopuszcza realizację płatności faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment. 

8. Fakturę należy wystawić zgodnie z poniższym wzorem:  

Nabywca: Gmina Miasto Ełk, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,   

NIP 848-182-54-38 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Kilińskiego 48,  

19-300 Ełk. 

 

 

Gwarancja jakości i trwałości dostarczanych produktów 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej  i trwałości 

dostarczonej żywności 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wysokiej jakości tj. I–go gatunku, 

świeży (termin przydatności do spożycia widocznie oznakowany na opakowaniu), spełniający 

Normy jakościowe (PN) dla danego asortymentu, wysokiej jakości sensorycznej 

i mikrobiologicznej,  

3. Spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz zasady HACCP. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego 
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potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ 

uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić 

dokument potwierdzający, że zamawiany towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz z wymaganiami opisanymi w SWZ.  

5. Wykonawca winien posiadać wymagany atest laboratoryjny na oferowane produkty 

mięsne, okazywany na każde żądanie Zamawiającego.  

6. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP 

i GMP, posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka 

i przetworów mlecznych, miodu, ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie 

z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.  Mięsa i wyroby 

wędliniarskie powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.  

7. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym 

kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia (nie krótszym niż 7 dni dla 

części Nabiał, jaja: 3 miesiące dla części mrożonki, produkty różne, ryby mrożone i specjalne 

produkty spożywcze: w przypadku części mięso, nie krótszy niż 5 dni od daty dostawy: 

warzywa i owoce, muszą być świeże), umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego 

z danej partii produkcyjnej.  

8. Produkty nieoznakowane nie będą przyjmowane. 

 

Reklamacje 

§6 

 

1. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym 

w niniejszej Umowie, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów oraz sporządzi Protokół 

reklamacyjny.  

2. Reklamacja zgłoszona zostanie Wykonawcy niezwłocznie (w dniu dostawy) osobiście 

(tj. przez osobę uprawnioną do przyjęcia dostawy - osobie reprezentującej Wykonawcę przy 

dostawie) lub telefonicznie(tj. przez osobę uprawnioną do przyjęcia dostawy-osobie 

reprezentującej Wykonawcę pod numerem telefonu czynnym w lokalu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy.  

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt 

dostarczyć Zamawiającemu towar zgodny z umową, bądź też uzupełnić zamówienie, jeśli 

reklamacja dotyczy wyłącznie jego braków ilościowych.  
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4. Wymiana wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienie braków, 

o których mowa w ust.1 nastąpi w przeciągu  1 godziny od momentu zgłoszenia reklamacji. 

Jest to również czas w ciągu którego zostanie dostarczony towar w przypadku opóźnienia 

dostawy względem godziny dostawy określonej w § 1 ust. 1.1 .8)  

5. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust.4 

Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy w całości lub w części, wówczas 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu niedostarczonych artykułów żywnościowych 

w dowolnej jednostce handlowej na koszt Wykonawcy, na co wyraża on nieodwołalnie 

zgodę. Wykonawca wyraża też zgodę, aby koszty zakupu w dowolnej jednostce handlowej 

potrącone były przez Zamawiającego z kwotą należną Wykonawcy za kolejną dostawę, 

 a w przypadku gdyby było to niemożliwe (brak dostawy lub jej kwota będzie niższa od 

wartości do potrącenia)Wykonawca dokona płatności na konto wskazane przez 

Zamawiającego niezwłocznie po wezwaniu. Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę na piśmie.  

 

 

Odstąpienie od umowy 

§7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy 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 w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art.456 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca:  

a. trzykrotne opóźnienie dostawy (powyżej 2 godzin),  

b. trzykrotny brak dostawy  

c. trzykrotna reklamacja dostarczonego towaru, z uwagi na złą jakość, niezdatność do 

spożycia, braki ilościowe, przeterminowanie artykułów 
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4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. 

  

Kary umowne 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 

2.  W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  

do zapłacenia kary umownej  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki. Powyższe kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

3. Zgodnie z art.436 pkt.3 ustawy Pzp maksymalna wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić strony może wynosić 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

5. W myśl art.15 r 1ust.1u. COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od 

dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary 

umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, 

o ile zdarzenie , w związku z którym zastrzeżono tę karę  nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

6. Zgodnie z art.433 pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

7. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałej na skutek nie 

wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje 

odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. 

 

Postanowienia końcowe 

§9 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego  do kontaktów  z Wykonawcą jest: 

Marta Kuźmicz-Styk, tel.  87 732 60 81, e-mail marta-kuzmicz@wp.pl 

2. Osobą/Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym 

jest/są 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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§10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian określonych 

w §9, muszą być dokonane w formie pisemnej , pod rygorem nieważności.  

2. Na podstawie art.455 ust.1pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę umowy 

w następujących przypadkach: 

a) Strony są uprawnione do dokonania zmian umowy  o łącznej wartości mniejszej niż progi 

unijne oraz niższej niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany 

ogólnego charakteru umowy 

b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy- w zakresie dostosowania postanowień umowy do 

zmiany przepisów prawa 

c) termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku: 

- działania siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, 

- opóźnienia dostaw spowodowane pandemią COVID-19 

 

 

§11 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.2019 z późn. zm) 

i kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca. 

 

 

 

………………………      …………………………… 

Zamawiający                                                                                                            Wykonawca 


