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ZAŁĄCZNIK NR  3 

Wzór umowy 
 

 
 

UMOWA  
 
 

Nr ............................................... 
 
 
 
w dniu ………………… . r. w Czernicy pomiędzy: 
 
GMINĄ CZERNICA 
z siedzibą przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, reprezentowaną 
przez…………………………………………………… zwaną dalej „Zamawiającym.” 
 
a 
………………………………………………………………… reprezentowana przez ........................... 
zwana dalej „Wykonawcą”,  
 

została zawarta umowa na podstawie wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej „ustawa Pzp”) o następującej treści: 

 
§1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia do dostawy artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy 

(adres dostawy: ……………………………………) – Część ……..... tj.  

.............................................................................. 

2. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego. Dostawa częściowa następować będzie po wcześniejszym złożeniu zamówienia 

telefonicznie, faksem, elektronicznie lub w czasie bieżącej dostawy, na dostawę następną przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, a realizacja zamówienia winna nastąpić w ustalonym z 

Zamawiającym terminie w godz. ……………………………..1 

3. Zamawiający ma prawo sprawdzić jakość i ilość poszczególnych artykułów w ramach zrealizowanej 

dostawy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego artykułów o złej jakości Zamawiający odmówi 

przyjęcia świadczenia, a Wykonawca będzie obowiązany do dostarczenia artykułów należytej jakości, 

zgodnie z asortymentem wskazanym w zamówieniu w tym samym dniu do godziny 14:00.  

5. Poprzez artykuły  złej jakości rozumie się w szczególności: 
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1) dostarczenie żywności, której parametry nie odpowiadają parametrom jakościowy wymienionym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) dostarczenie żywności nieświeżej, 

3) dostarczenie żywności o zbyt krótkim terminie przydatności do spożycia dla danego asortymentu 

4) dostarczenie żywności w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 

30 % zarówno w zakresie poszczególnych asortymentów, jak i całego wolumenu zamówienia. 

 

 

§2. 

1. Za wykonanie dostaw określonych § 1 ust. 1 niniejszej umowy w ilościach ustalonych w załączniku Nr 1 

do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego wartość brutto nie przekroczy kwoty: 

……………………………………… zł (słownie 

………………………………………………………………………………………….)  

2. Płatności częściowe za dostawy wykonane w danym miesiącu w okresie obowiązywania umowy będą 

realizowane na podstawie faktury zbiorczej stanowiącej iloczyn cen jednostkowych określonych w 

Formularzu cenowym (Załącznik nr …. do umowy) oraz ilości towaru dostarczonego w danym miesiącu 

przedłożonej do Zamawiającego do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz potwierdzenia 

zapłaty należności Podwykonawcom. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi ilości 

faktycznie dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych w ofercie przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

4. Formularz cenowy Wykonawcy stanowi załącznik do umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze, w terminie ………. dni od daty dostarczenia poprawnie sporządzonej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

6. Faktura VAT wystawiona będzie na Zamawiającego jako Nabywcę oraz Płatnika tj. Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 1 55-002 Dobrzykowice, NIP ………………….. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawianych fakturach numeru rachunku bankowego, 
na który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanego w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174). W przypadku zmiany rachunku bankowego 
Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie Gminy o tej zmianie. 
8. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej 
płatności. 

§3. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia z dołożeniem najwyższej 

staranności, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, ustalonymi terminami, obowiązującymi 

normami oraz wymogami wyszczególnionymi w SIWZ. 
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2. Pojazd, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego 

Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych 

produktów (odpowiednio: art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny  itp.).   

 

§ 4. 

Umowa zostaje zawarta na okres  …………………………………………….. 

 

 

§ 5. 

1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające 

z niniejszej Umowy, a w szczególności gdy: 

1) dostarcza żywność niespełniającą kryteriów zawartych w SIWZ lub 

2) dostarcza żywność z opóźnieniem w stosunku do ustalonego terminu realizacji dostawy: 

Zamawiający może od Umowy odstąpić bez zachowania terminu wypowiedzenia i naliczyć karę umowną 

w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku opóźnienia wykonania dostawy z powodów leżących po stronie Wykonawcy w stosunku 

do terminu realizacji dostaw określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do zakupu 

asortymentu niezrealizowanej dostawy w dowolnej placówce handlowej, a Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić karę umowną w wysokości 50 % wartości zamówionej, a niezrealizowanej w terminie dostawy 

częściowej; 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Kary określone w ust. 1 i 2 mogą być dochodzone łącznie. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 

bez dodatkowego wezwania. 

§ 6. 

1. Osobą odpowiedzialna za  realizację Umowy będzie: 

1) po stronie Zamawiającego: ……………..………….., tel. ………………..…… 

2) po stronie Wykonawcy: …………………………….., tel. ……………………. 

2. Jako adresy kontaktowe służące do realizacji Umowy: 

1) ze strony  Zamawiającego: ...............................………….. 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………… 
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3. Korespondencję  wysłaną na adresy podane w ust 2 uznaje się za skutecznie doręczoną. Zmiana 

adresów dla swojej skuteczności wymaga wcześniejszego poinformowania strony w sposób dotychczas 

przewidziany.  

§ 7. 

1. Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie następującego zakresu dostawy przewidzianej 

umową: ……………………………………………………………………… 

2. W realizacji dostawy będzie brał udział Podwykonawca ……………………………. (nazwa firmy 

Podwykonawcy). 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych 

aneksów, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.).  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie  Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla każdej ze 

Stron. 

4. Integralna część umowy stanowi Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz załącznikami. 

 

 

 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA    

 


