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              Załącznik nr 4 do sizw 
 
 

UMOWA  NA  DOSTARCZANIE  ARTYKUŁÓW  
     ŻYWNOŚCIOWYCH 
 
 
 Zawarta w dniu…………………. w Szczecinie pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 42  
w Szczecinie ul. Hoża 25  zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działa: 
 
1.Dyrektor Szkoły   –   Sylwia Lichaczewska 
 
 a  
 
1. …………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
       
      par.1 
 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku prowadzenia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego przewidzianego w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z dn.2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). 
 
2. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Dostawcę …………………………………….  
na warunkach zawartych w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy będącym  jej 
integralną częścią. 
 
3.Wynagrodzenie jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie przekroczy …………zł brutto. 
 
4.Strony przewidują waloryzację cen w trakcie realizacji umowy w ramach maksymalnej 
górnej granicy zobowiązania. Ceny jednostkowe wyszczególnione w kalkulacji cenowej 
(załącznik 1a – 1m)  będą  waloryzowane w okresach miesięcznych począwszy od drugiego 
miesiąca umowy, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych  
przez GUS. 
           par.2 
 
1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar pełnowartościowy zamówiony przez 
Zamawiającego w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego drogą telefoniczną 
lub faxem. 
 
2.Dostawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem do siedziby Zamawiającego, 
tj.   Szkoła Podstawowa nr 42  w  Szczecinie ul. Hoża 25 
 
3.Koszty  i ryzyko dostarczenia towaru obarczają  Dostawcę. 
       

par.3 
 
1. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionego towaru jest faktura przekazania 
przez Dostawcę  i opatrzona potwierdzeniem odbioru przez intendenta Zamawiającego. 
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par.4 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru w ciągu  
1 dnia od daty jego odbioru. 
 
2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zgłosi telefonicznie reklamację 
Dostawcy, który udzieli odpowiedzi w ciągu 1 dnia od momentu jej otrzymania i wymieni 
wadliwy towar na pełnowartościowy. 
 
3. W razie uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający pisemnie wzywa do usunięcia niedociągnięć w wykonywaniu 
umowy.  
 
4.Gdy niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy nadal się będzie powtarzać, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia. 
 
5. Zamawiający zapłaci za towar zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do niniejszej 
umowy. 
 
6. Płatność za towar regulowana będzie przelewem na konto Dostawcy:……………………  
………………………w ciągu  14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 
 
7. Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia 
Dostawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 
  
      par.5 
 
1. Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 
- zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, 
- odbioru faktur, 
- zgłaszania reklamacji, korygowania ilości i asortymentu zamówionego towaru wyznacza 

się intendenta szkoły. 
2. W przypadku nieobecności intendenta do reprezentowania Zamawiającego wyznacza się   
szefową kuchni. 
      par.6 
 
1. Towar będzie dostarczony w opakowaniach zamkniętych z materiałów dopuszczonych  
   do kontaktu z żywnością. 
 
2. Do każdej partii towaru powinien dołączony być :  atest, certyfikat, etykietka, metka           
fabryczna. 

par.7 
   
1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. 
 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
- w wys. 10%  wartości partii dostawy za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został   
dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, 
- w wys. 10%  wartości partii towaru, gdy dostarczony towar ilościowo i jakościowo  
 nie odpowiada zamówieniu (braki ilościowe i wady jakościowe). 
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3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wys. 10%  wartości partii towaru  
za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru. 
W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty 
ustawowych odsetek. 

par.8 
 
 1.Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny w Szczecinie. 
 
      par.9 
 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 
 
3. Podpisanie umowy jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z warunkami 
powyższej umowy. 

par.10 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od   dnia 01.01.2013r  do 31.12.2013r. 
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
 

par.11 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23.04.1964 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zm.) oraz ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 
par.12 

 
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, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części mowy.  
                                                                  
      par.13 
                                                                                                                                                                                                                                    
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej  podpisania przez obie strony. 
2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
  Zamawiający                                                                                 Dostawca 


