
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW śYWNOŚCIOWYCH 
 
zawarta w Szczecinie w dniu ………………. roku pomiędzy 
Gmina Miasto Szczecin , Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie,  
70-781 Szczecin ul. Seledynowa 50 
reprezentowaną przez:  
Małgorzatą Łabuń- Dyrektora  
Alicją Uchal – główny księgowy 
zwaną dalej Zamawiaj ącym ,   
a 
firmą ..............................................................................., z siedzibą w ................................ 
przy ul. .................................................................................................................................. 
reprezentowaną przez: 
1. ............................................., 
2. ............................................. 
zwaną dalej w tekście Wykonawcą. 
 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.), zawarta została umowa o następującej treści. 
 
 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę artykułów Ŝywnościowych na 
warunkach zawartych w ofercie cenowej dla grupy nr…………..  
Maksymalna wartość przedmiotu umowy określona w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na 
artykuły spoŜywcze w okresie obowiązywania umowy ilości poszczególnych asortymentów artykułów 
spoŜywczych zgodnie z ofertą  wykonawcy nie przekroczy kwoty  …………….. zł brutto ( słownie 
zł:……………………..……………………………..). 
 

§ 2 
 

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………….. do ……………………..r. 
 

§ 3 
 

Towar będzie zamawiany drogą telefoniczną lub  faksem. Towar ma być dostarczony  do 
Zamawiającego nie później niŜ następnego dnia od złoŜenia zamówienia. 
 

§ 4 
 

Świadczenia Wykonawcy : 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamawiany towar w terminach i 

ilościach określonych przez Intendenta SP74 do godz.  8.00, lub w innych godzinach wcześniej 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem i na własny koszt do magazynu 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
Dokumentem potwierdzającym wykonanie zamówienia jest faktura, podpisana przez Wykonawcę i 
potwierdzona przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

 
Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie : 

- zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, 
- otrzymywania faktur, 



- zgłaszania reklamacji, 
- korygowania ilości i asortymentu o którym mowa w §1 umowy upowaŜniono Intendenta SP 74. 

 
 
 
 

§ 7 
 

Wykonawca oświadcza, Ŝe asortyment będące przedmiotem umowy jest dopuszczony do 
powszechnego stosowania i posiada wszelkie wymagane certyfikaty, zezwolenia i atesty.  
Zamawiający wymaga, aby zamówiony towar był świeŜy, miał okres waŜności zgodny z terminem 
przydatności do spoŜycia, określonym przez producenta (termin przydatności do spoŜycia musi 
być na tyle długi, aby od chwili dostarczenia do wydania do spoŜycia jego okres nie przekroczył 
tego terminu).  

 
§ 8 

 
Świadczenia Zamawiającego : 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru w ciągu 1 dnia od 
daty jego odbioru. 

2. W razie stwierdzenia wad (zła jakość, nie nadający się do spoŜycia, przeterminowany) lub 
braków Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej do następnego dnia  po 
zgłoszeniu) wymienić daną partię towaru na świeŜą, nadającą się do spoŜycia. 

3. Zamawiający zapłaci za towar dostarczony zgodnie z ofertą  cenową stanowiącą załącznik nr 
1….. do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jedynie: 
-  w przypadku zmiany stawek podatku VAT, 

4. Ilości zamawianych towarów są wielkościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego 
tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia. 

5. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie fakturami, z 
których kaŜda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia i jej odbioru 
przez  Zamawiającego. 

6. Zapłata następować będzie na podstawie otrzymanej faktury, przelewem, w terminie 14 dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty ustawowych 
odsetek. 

8. Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty naleŜności za dostarczony towar nie upowaŜnia 
Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 

 
§ 9 

 
Kary umowne : 

1. Strony ustalają, Ŝe naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
� W wysokości 10% wartości partii dostawy za kaŜdy dzień zwłoki, jeŜeli towar nie został 

dostarczony w terminie; 
� W wysokości 10% wartości partii dostawy za dostarczenie towaru jakościowo i 

ilościowo nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe, wady jakościowe); 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości partii dostawy za 

kaŜdy dzień zwłoki w odbiorze towaru. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 
 

§10 
 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
1. Zmiany postanowień w niniejszej umowie wymagają zgody obu stron wyraŜonej na piśmie 

pod rygorem ich niewaŜności w warunkach określonych w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 



2. Strony niniejszej umowy zobowiązane są do kaŜdorazowego złoŜenia pisemnej informacji 
drugiej stronie umowy dotyczących zmiany siedziby, zmian organizacyjnych oraz 
wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na obowiązywanie niniejszej umowy, 
niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

§ 12 
 

1. Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 
i naliczenia kar, o których mowa w § 9 umowy w sytuacji dwukrotnego stwierdzenia 
dostarczenia Zamawiającemu złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub niezachowania 
innych warunków umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Poza przypadkami, o których mowa powyŜej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w szczególności gdy: 
1) firma Wykonawcy zostanie rozwiązana 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 
albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 

 
§ 13 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, innych 
aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
oferty Wykonawcy, które stanowią integralną cześć niniejszej umowy.   
 

§ 14 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: 
− wysoka jakość towaru, 
− widoczne terminy waŜności, 
− okres waŜności zgodny z terminem przydatności do spoŜycia, określonym przez producenta 

(termin przydatności do spoŜycia musi być na tyle długi, aby od chwili dostarczenia do wydania 
do spoŜycia jego okres nie przekroczył tego terminu), 

− moŜliwość zwrotu towaru, który nie spełnia wymogów jakościowych na koszt Wykonawcy. 
 

§ 15 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
 
 ODBIORCA :     SPRZEDAJ ĄCY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WNIOSEK 
 

O SPRAWDZENIE UMOWY POD WZGL ĘDEM FORMALNO-PRAWNYM 
 
Nazwa szkoły/jednostki 

oraz numer telefonu 
osoby prowadzącej 

sprawę 
 

 

 
Rodzaj umowy 

 
 

 
UMOWA na dostawę artykułów Ŝywnościowych - wzór 

 
Pełna nazwa/tytuł 

umowy 
 

 
UMOWA na dostawę artykułów Ŝywnościowych - wzór 

 
Nazwa 

Kontrahenta 
 

 

 
 

Przedmiot umowy 
 
 

 
 

 

 
Planowany czas 
trwania  umowy 

od-do 

 
 

 
 

Miejsce na 
adnotacje radcy 

prawnego 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


