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Załącznik nr 13 

Umowa nr ZP/……./2016 

 

zawarta w dniu …………………......................... 2016 roku w Lublinie 

pomiędzy: 

Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin  
NIP: 946-18-16-709,  REGON: 000-714-484  
reprezentowaną przez Dyrektor  – mgr Danutę Giletycz 
działającą w imieniu Gminy Lublin 
zwanego dalej: „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej: „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 roku (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

zamówień publicznych poz. 2164) w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana, jako 

najkorzystniejsza. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w zakresie 

 części nr ……………………….....................................................................................  

w ilościach i asortymencie określonych szczegółowo w załączniku nr …. do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zagwarantuje dostawy sukcesywnie w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

3. Podane w załączniku ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. 

Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pełnej wartości zamówienia lub 

zamówienia większej ilości niż zostało to określone w załączniku. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pani Bożena 

Konieczniak - intendent, tel. (81) 744 03 22. 

5. Wykonawca dostarczy produkt spożywczy wytworzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę produkty muszą być zgodne z wymogami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie grupy 
środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego w tych jednostkach (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1256). 
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7. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i 
substancji pomagających w przetwarzaniu, a także wymagania mikrobiologiczne zgodnie z 
aktualnie obowiązującym prawem. 

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu 
przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią 
Sanepidu. 

9. Dowóz artykułów żywnościowych do magazynu Zamawiającego odbywać się będzie 
ubezpieczonym transportem Wykonawcy, a dostawa złożona zostanie w magazynie 
wskazanym przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego. 

10. Dostawa zamówionych artykułów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Dostawy będą wykonywane wg zamówień składanych przez Zamawiającego z 

jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 15°°. Zamówienia będą składane i przyjmowane 

telefonicznie lub faxem. 

11. Wykonawca wszystkie dostawy artykułów żywnościowych dla Zamawiającego będzie 
realizował: 
a. od poniedziałku do piątku: dostawa różnych artykułów spożywczych w godzinach   od 

7.00 do 9.00, dostawa mięsa drobiowego w godzinach od 7.00 do 8.00, dostawa mięsa, 

wyrobów wieprzowych i wołowych w godzinach od 7.00 do 8.00, dostawa mleka i 

przetworów mlecznych w godzinach od 7.00 do 8.00, dostawa mrożonek w godzinach 

od 7.00 do 8.00, dostawa pieczywa w godzinach od 7.00 do 8.00, dostawa owoców i 

warzyw, w godzinach od 7.00 do 8.00, dostawa wyrobów garmażeryjnych w godzinach   

od 7.00 do 9.00 

b. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zmiana godziny dostawy po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

12. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę artykułów żywnościowych powinny być 
oznakowane i zawierać informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy 
dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy, jakości, daty produkcji, terminu przydatności do 
spożycia. Opakowania powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę artykułów spożywczych powinny 
spełniać wymogi sanitarno-higieniczne (pojemniki czyste, odpowiednio zabezpieczone przed 
deszczem, śniegiem). 

§ 2 

1. Wykonawca związany jest cenami z przedłożonej oferty przez okres obowiązywania 

umowy. 

2. W sytuacji nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania utrzymania stałości cen 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

3. Strony dopuszczają możliwość obniżenia cen dostarczanych artykułów żywnościowych w 

przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących takim obniżeniem (ceny sezonowe na 

dostawę warzyw i owoców). 
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§ 3 

1. Niedotrzymanie terminów dostaw skutkować może: 

a. odstąpieniem przez Zamawiającego od zamówienia w zakresie dostawy i zakupem danej 

partii towaru u innego Wykonawcy w sytuacji, gdy zwłoka w dostawie towaru jest 

niedopuszczalna z uwagi na konieczność zabezpieczenia przez Zamawiającego towaru 

będącego przedmiotem zamówienia i obciążenia dostawcy karą umowną w wysokości 

10% wartości niezrealizowanej dostawy; 

lub 

b. naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,10% wartości brutto 

zrealizowanego z opóźnieniem zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

2. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostawie, Zamawiający 

niezwłocznie od ich stwierdzenia powiadomi Wykonawcę, który w terminie do 2 godzin 

zobowiązany jest do uzupełnienia braków. Niedotrzymanie powyższego terminu może 

skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 0,10% wartości brutto brakującej części 

dostawy za każdą godzinę zwłoki. 

3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze 

zamówionej części dostawy, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad 

jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów przeterminowanych lub uszkodzenia 

towaru. Ponadto Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia 

wad ukrytych towaru. 

4. Reklamacje będą składane telefonicznie, faksem lub drogą mailową przez osobę 

odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego i niezwłocznie potwierdzone 

przez Wykonawcę na piśmie. 

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 

wymiany towaru nieodpowiedniej jakości lub dostarczenie brakującej ilości w ciągu 2 godzin 

od otrzymania reklamacji Zamawiającego. 

6. W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego, zostaną one 

zwrócone Wykonawcy na jego koszt. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku trzykrotnego 

niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku terminowych dostaw lub odmowy 

dostawy partii objętej zamówieniem, powodujących konieczność dokonania zakupu u 

innego wykonawcy, jak również w sytuacji uzasadnionych zastrzeżeń co do jakości 

dostarczonego towaru. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności z tytułu dostaw przelewem na konto 

Wykonawcy w ciągu …. dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać ani obciążać 

wierzytelności przysługującej mu niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 

2017 r. 

2. Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest dopuszczalne za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, 

w przypadku nie wywiązania się przez jedną ze stron z istotnych warunków niniejszej 

umowy w szczególności w określonych w § 3 ust. 8 bądź w trybie natychmiastowym w 

sytuacji określonej w § 2 ust. 3. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy za siedmiodniowym pisemnym 

uprzedzeniem w okolicznościach wskazanych w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

Przyczyną odstąpienia może być w szczególności zmiana asortymentu dostawy bez 

uzgodnienia z Zamawiającym, w stosunku do zawartego w ofercie. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto 

w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 

2015 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych poz. 2164) 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Ewentualne spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny w Lublinie. 

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

Wykonawca:         Zamawiający: 


