
Załącznik nr 3 

 

UMOWA nr …../2017 

 

 „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół  

im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim” 

 

zawarta w dniu ….... 2017 r. pomiędzy Powiatem Bialskim, 

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 537-23-42-952 - Zespołem Szkół  

im. A. Naruszewicza  w  Janowie Podlaskim,  21-505 Janów Podlaski  ul. Siedlecka 1,   

reprezentowanym przez mgr Jarosława Dubisza – dyrektora zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” 
a 

….............................., mającym siedzibę w …....................................... reprezentowanym przez: 

…............................................................. zwanym w tekście umowy „Dostawcą” 

 

§1 

 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu przy 

Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim na warunkach zawartych  

w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, będącej jej integralną              

częścią. 

2) Ilości artykułów żywnościowych podane w zapytaniu ofertowym są szacunkowe  

i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu wedle aktualnego zapotrzebowania 

Zamawiającego). Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec 

zamawiającego. 

3) Dopuszcza się zakup asortymentu towarów nieobjętych ofertą w ilości do 2% wartości 

zamówienia. 

4) Zakres obejmuje dostawę w części* 

      

Część I   Warzywa ( CPV:15331100-8)         

  

Część II   Artykuły spożywcze( CPV:15800000-6, CPV:15600000-4, CPV:15870000-7) 

Część III  Mięso wieprzowe i wołowe  ( CPV:15110000-2)       

Część IV Produkty mięsno - wędliniarskie ( CPV:15131130-5)     

  

Część V   Drób i produkty drobiowe( CPV:15112210-1)  

Część VI  Produkty mleczarskie ( CPV:15500000-3CPV:15551000-5;15540000-5 )  

        

* niepotrzebne skreślić 

§2 

 

1.Poszczególne dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą 

realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do  

31 grudnia 2017 r., po zamówieniu złożonym telefonicznie przez Zamawiającego (intendenta)  

z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, transportem i na koszt Wykonawcy. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: dostawy do 31 grudnia 2017 roku , 5 razy w tygodniu w godz 

7:00 do 8:00 

 

3. Dostarczony towar będzie świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia, minimum 

¾ pełnego terminu ważności( określonego na opakowaniu lub w Polskiej Normie) od dnia 



dostarczenia do Zamawiającego, odpowiadać wymaganiom jakościowym, posiadać odpowiedni 

smak, zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnych produktów. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego  asortymentu przedłożenia pisemnego 

potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ 

uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. 

 

4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 

sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz.1225) oraz 

opisanych w wytycznych stosowania systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 

(HACCP). 

 

5.Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim ( dostosowanym do asortymentu) 

środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących 

bezpieczny transport i magazynowanie. 

 

6.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Przedmiot Zamówienia będzie wolny od wad,  

w nienaruszonych, oznakowanych opakowaniach zawierających co najmniej: 

a) nazwę artykułu spożywczego, 

b) datę przydatności do spożycia, 

c) wagę netto lub liczbę sztuk w opakowaniu, 

d) nazwę i adres producenta, 

e) oznakowanie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację artykułu spożywczego. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw zimowych i wakacyjnych oraz przerw 

wynikłych z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć lekcyjnych - zamówienia nie będą zgłaszane. 

 

§3 

 

1.Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru w ciągu 3 dni od          

daty jego odbioru. 

2.W razie stwierdzenia wad lub braków zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który               

udzieli odpowiedzi w ciągu 1 dnia od momentu jej otrzymania. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy lub jej części: 

a) jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oznaczony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

b) jeżeli opakowanie będzie naruszone, 

c) jeżeli dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia 

4.W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający 

może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie towaru zgodnego z umową.  

W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez 

dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5.Braki ilościowe stwierdzone w dostawie, Wykonawca uzupełni w terminie 4 godzin od chwili 

zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego drogą telefoniczną, faksową lub poprzez pocztę 

elektroniczną. 

6.W przypadku stwierdzonych wad jakościowych lub w przypadku dostarczenia przedmiotu 

zamówienia innego niż stanowiący przedmiot umowy – Zamawiający informuje Wykonawcę  

o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar  

i uruchomi postępowanie reklamacyjne. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji ( w terminie nie 

dłuższym niż 1 dzień) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany towaru na wolny od wad, 

na własny koszt w terminie 2 dni od daty potwierdzenia zasadności reklamacji. 

7.Koszty sprawdzenia zasadności reklamacji ponosi Wykonawca. 

8.W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć w wyznaczonym terminie produktu 



stanowiącego przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo do nabycia towaru poza 

obowiązująca umową i obciążenia kosztami takiego zakupu interwencyjnego – Wykonawcę. 

9.Dostawca  ma możliwość odstąpienia od umowy tylko w przypadku gdy Zamawiający zwleka  

z płatnością ponad 45 dni pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu płatności przez 

Dostawcę. 

§4 
 

1.Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej dostawie zamówionych artykułów 

spożywczych do siedziby Zamawiającego oraz po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego  

dostarczenia wszystkich zamówionych pozycji i ilości, zgodnych z podanymi w formularzu 

cenowym cenami jednostkowymi, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym. 

 

2.Wykonawca wystawia faktury na: Nabywca: Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała 

Podlaska, NIP:537-23-42-952; Odbiorca: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza, ul. Siedlecka 1 , 

21-505 Janów Podlaski. 

 

3.Zamawiający zapłaci za towar zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do zapytania 

ofertowego na dostawę  artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół 

 im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

 

4.Płatność za  towar regulowana będzie przelewem na konto dostawcy 

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

w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego. 

5.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia wykonawcy 

do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 

8.Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać na 

osobę/podmiot/trzecią cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji 

niniejszej umowy. 

§5 
 

1.Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia 

należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2.W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, zamawiający naliczy karę umowną 

 w wysokości 1% wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie  

w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający 

naliczy kare umowną w wysokości 0,5% wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień 

opóźnienia, liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.  

 

§ 6 

 

Postanowienia § 5 pkt.2 nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, gdyby kary kary umowne 

przewidziane w niniejszej umowie nie pokryły szkód poniesionych przez Zamawiającego 

 w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. 

 

§7 
 

Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 

a) zamówienia, przyjęcia, odbioru towaru, 

b) odbioru faktur, 



c) zgłaszania reklamacji, korygowania ilości i asortymentu zamówionego towaru wyznacza się 

intendenta Zespołu Szkół. 

§8 

 

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

§9 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej 

 w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne uważa się: 

1) wycofanie produktu z rynku przez producenta, 

2) zmiany nazwy produktu, 

3) zmiana wielkości opakowania, 

 

2. Zmiana nie może powodować zwiększenia ceny zamienianego produktu a sam wniosek 

 o zmianę musi być udokumentowany .Zmiana wymaga formy pisemnej. 

 

§10 

 

Umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2017 roku. 

 

§11 

 

Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego a spory będą rozpatrywane wedle 

prawa polskiego. 

§12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 

§ 13 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie zapłaty ceny 

należnej z tytułu zrealizowanych już dostaw. 

 

§ 14 

 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: 

 


