
WZÓR Załącznik nr 5
Umowa nr ….........

zawarta w dniu ....................2017 roku
pomiędzy:
NABYWCĄ: Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, NIP:672-20-35-436
ODBIORCĄ:
Szkołą Podstawową im. Bohaterów 6 Dywizji Piechoty
w Karlinie- Stołówka
ul. Traugutta 2; 78-230 Karlino
zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „ Zamawiającym” reprezentowanym
przez: mgr Beatę Pawlik- Dyrektora SP. 
REGON 000266614.
a: ........................................................................................................................................
zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy Wykonawcą reprezentowanym
przez:..................................................................................................................................
REGON....................., NIP  ................................ .
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie zapytania o cenę z dnia 
…......................  2017 r  i zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. 
( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1020 z późniejszymi zmianami),  została zawarta umowa
 następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczyć Zamawiającemu artykuły
spożywcze których asortyment, szacunkowe ilości, cenę jednostkową netto, cenę jednostkową 
brutto oraz wartość netto i wartość brutto określa załącznik nr 2 do SIWZ –formularz cenowy, 
będący integralną częścią niniejszej umowy.

§  2

TERMINY WYKONANIA
1. Dostawy będą wykonywane w okresie do 1 września 2017r.do 30 sierpnia 2018r. ( w m-cu lipiec 
miesięczna przerwa urlopowa).W przypadku złożenia zleceń na dostawy o mniejszej wartości niż 
przewidziano środki na wydatkowanie w okresie trwania umowy – umowa wygasa z ostatnim 
dniem, na który została zawarta.
2. Podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i w związku z powyższym
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu w zakresie objętym ofertą
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększenie lub
zmniejszenie zamówienia składanego przez Zamawiającego przy uwzględnieniu postanowień 
 § 2 pkt 1 niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie 
zrealizowania pełnego zamówienia.

§  3

CENA UMOWNA
1.Szacunkową  wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie załącznika nr 2 
do SIWZ pakiet nr ...........................................................................................................................
formularz cenowy na kwotę .....................................PLN brutto,
słownie: ...........................................................................................................................................
2. Podana wartość brutto zawiera wartość towaru netto, podatek VAT, koszty transportu 
i rozładunku.
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3. Podane w ofercie ceny jednostkowe brutto będą stałe przez cały okres trwania umowy.
4.Wykonawca zapewnia, że w przypadku obniżki ceny towaru będącego przedmiotem 
niniejszej umowy na rynku lokalnym, dostosuje swoje ceny do cen aktualnie obowiązujących.
5.W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową, Wykonawca 
zobowiązuje się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli 
są niższe od przetargowych, przez cały okres trwania promocji.

§  4 

PŁATNOŚCI
1. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 
faktury Vat,( zgodnej co do zamówionej ilości, oraz cen jednostkowych brutto), przelewem
 na rachunek Wykonawcy;
2. Za datę zapłaty uważa się dzień dokonania obciążenia na koncie Zamawiającego.
                                                                

§  5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem w dniu poprzedzającym 
dzień planowanej dostawy do godz.11.00.
2. Zapewnienie sprawdzenia zgodności dostarczonego asortymentu i jego ilości ze złożonym 
zamówieniem bezpośrednio przy odbiorze;
3. Potwierdzenie pisemne zgodności w w/w zakresie nastąpi bezpośrednio przy odbiorze;
4. W przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności
Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wymiany zakwestionowanego
asortymentu pod względem jakościowym, ilościowym oraz terminów ważności.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od 

bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt):

Wszystkie artykuły ogólnospożywcze, nabiał i przetwory,  pieczywo, owoce i warzywa, mięso, 
drób- przetwory - codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach 6.00 – 6.30.
Makarony, kasze, przyprawy, oraz mrożonki – 1 raz w tygodniu do godziny 10.00.
Jaja – 2 razy w tygodniu – do godz. 7.00
Ziemniaki – 2 razy w tygodniu – do godziny 7.00
Ryby – 2 razy w tygodniu – do godz. 6.30

Zamawiający ustali z Wykonawcą dni tygodnia, w którym będą realizowane dostawy.

2. Artykuły muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w zał. Nr 2 
do SIWZ- formularz cenowy. Nie dopuszcza się dostaw luzem w opakowaniach po 20 kg i 50 kg. 
Artykuły muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta.
3. Oferowane artykuły spożywcze w tym makarony, kasze, przyprawy, pieczywo, jaja,muszą być 
wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak 
i odżywczych oraz posiadać maksymalny okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego 
artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy. Posiadać widoczna etykietę wartości odżywczych 
w 100 g produktu.
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Produkty będą posiadały widoczne oznakowanie z ważnym terminem przydatności do spożycia.
4. Warzywa, owoce muszą być świeże, bez oznak zepsucia, dojrzałe, średniej wielkości.
W szczególności:
jabłka – średniej wielkości, soczyste, słodkie, twarde.
Banany – średniej wielkości,żółte, twarde.
Mandarynki – słodkie, bezpestkowe, skóra łatwo się obiera.
Gruszki – średniej wielkości,dojrzałe, twarde.
Pomarańcze –  średniej wielkości, słodkie, twarde
Brzoskwinie, nektarynki – średniej wielkości,dojrzałe, twarde, słodkie.
Pietruszka nać, koper- świeże, barwa zielona, nie zwiędnięte.
Ziemniaki – jędrne, pakowane w worki z siatki po 15 kg, bez oznak pleśni, kłączy.
Marchew, pietruszka ,seler, burak, pomidor, ogórek – średniej wielkości , jędrne, bez oznak 
zepsucia.

5.Pieczywo musi być świeże - wypiekane metodą tradycyjną bez dodatku sztucznych środków 
spulchniających – z ważnym terminem przydatności do spożycia. Z małą zawartością soli, cukru i 
tłuszczu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r.
Dostarczane będzie w  plastikowych pojemnikach z pokrywami  posiadającymi odpowiednie atesty.
Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Produkt będzie posiadał widoczne oznakowanie z ważnym 
terminem przydatności do spożycia.
6.Mięso, drób, przetwory – świeże ( nie mrożone) dostarczane będzie w zamkniętych, plastikowych
pojemnikach z pokrywami  posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i 
nieuszkodzone. Produkt będzie posiadał widoczne oznakowanie z ważnym terminem przydatności 
do spożycia.
7.Jaja winny pochodzić z ekologicznych hodowli kur grzebiących – nieklatkowych.
8.Nabiał świeży, opakowania nieuszkodzone z widocznym terminem przydatności.
9. Ryby  muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, 
smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać maksymalny okres przydatności do spożycia 
przewidziany dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy.
Świeże ( nie mrożone) , chyba , że Zamawiający zamówi rybę mrożoną .Filety bez ości, 
dostarczane będą w zamkniętych, plastikowych pojemnikach z pokrywami  posiadającymi 
odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Produkt będzie posiadał widoczne 
oznakowanie z ważnym terminem przydatności do spożycia.
10.Mrożonki – w stanie zamrożonym ( temp. - 18  c).Posiadać widoczną etykietę wartości 
odżywczych w 100 g produktu.
11.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym 
transportem, na własny koszt i ryzyko.
12.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 
reklamacja zgłoszona zostanie telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do  jego 
wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 
13. Wszystkie dostarczone produkty i artykuły muszą być I gatunku i spełniać wymogi HACCP.
14.Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136 ,poz.914 ze 
zm.),oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r.w sprawie wymagań sanitarnych 
dotyczących środków transportu żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz.179).
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§  7
                                          

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy dostarczany będzie do magazynu żywnościowego Zamawiającego transportem 
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

 
§  8

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 30 % wartości niezrealizowanej części umowy;
2) Za zwłokę w realizacji określonego zlecenia w wysokości 5 % wartości zlecenia za każdy dzień 
zwłoki w dostawie, o której mowa w   § 6 ust.1.
3) Za zwłokę w wymianie artykułów określonych w  §  6 ust.11 - 5 % wartości tych artykułów za 
każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji dostaw lub wymiany artykułów 
wadliwych, kary umowne będą liczone od nowych terminów;
5. Zamawiający może zakupić w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, artykuły nie wymienione 
lub nie dostarczone w wyznaczonym terminie.

§ 9

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA UMOWY

1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy poprzez zwiększenie ilości dostaw artykułów 
w szczególności na zwiększenie ilości żywionych.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w uzasadnionych przypadkach mających na celu należyte 
spełnienie aktualnych wymogów żywieniowych.
3. Dopuszcza się stosownie równoważnych zamienników danych artykułów.
 4.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 
postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

 W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
niezwłocznie o następujących zdarzeniach dotyczących Wykonawcy:
1) zmiana siedziby lub nazwy;
2) zmiana osób reprezentujących;
3) ogłoszenie upadłości lub likwidacji;
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
5) zawieszenie działalności.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
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
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
 o powyższych okolicznościach;     
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2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż:

-3 dni w przypadku dostaw nabiału i pieczywa, mięsa, drobiu i przetworów, warzyw i owoców,
oraz  artykułów spożywczych.                                                                                                        
- 7 dni w przypadku pozostałych dostaw pomimo wezwań Zamawiającego;

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 45 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej
umowie.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są:
a) Bogumiła Błaszczyk – kierownik administracji
b) Joanna Cybula-Kulesza – intendent tel. (0-94) 311-74-17 wew. 25

§ 12

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych;
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu – 
będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

                                 
§ 13

FORMA UMOWY

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

                       Zamawiający                                                                Wykonawca 

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