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UMOWA NR …./ZP/2020 

 

NA DOSTAWĘ ……………………. do szkolnej stołówki w roku szkolnym 2020/21 zawarta w dniu 

02.09.2020 roku w Lublinie  

pomiędzy:  

Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin reprezentowaną przez Pana 
Marka Krukowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana  Pawła II w Lublinie, na 
podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 

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

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

reprezentowanym przez  

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

wyłonionym w trybie zapytania ofertowego o cenę, w wyniku którego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza.  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy ………………………………. do siedziby 

Zamawiającego zgodnie z wykazem asortymentowym określonym w załączniku do 

niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ( zwiększenia lub zmniejszenia ) ilości 

asortymentu podanego w załączniku w zależności od bieżącego zapotrzebowania 

wynikającego z ilości dzieci korzystających ze stołówki w roku szkolnym 2020/21 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zakupów innego asortymentu niż 

wskazanego w wyszczególnieniu. 

4. Podane w załączniku ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami 

orientacyjnymi. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pełnej wartości zamówienia 

określonego w umowie 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do informowania w formie zamówienia telefonicznego 

Wykonawcy o ilości i asortymencie towaru na dzień przed realizacją zamówienia, a 

Wykonawca zobowiązuje się wg zamówienia dostarczyć towar w pierwszym gatunku, 

którego termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy, własnym 

transportem na swój koszt do siedziby Zamawiającego – Szkoła Podstawowa nr 51  

w Lublinie, ul.Bursztynowa 22 

2. Wykonawca wszystkie dostawy artykułów żywnościowych dla Zamawiającego będzie 

realizował:  

 

a. od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych między stronami. 
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b. w wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zmiana godziny dostawy po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan 

Tadeusz Dzyr, Tel. (81) 527 88 80 w 35. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub 

zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości 

dostawy.  

5. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i 

substancji pomagających w przetwarzaniu, a także wymagania mikrobiologiczne 

zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem 

6. 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) 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu 

przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

opinią Sanepidu.  

8. 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.  

9. Dostawa zamówionych artykułów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca związany jest cenami z przedłożonej oferty przez cały okres 

obowiązywania umowy.  

11. 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 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia części oferowanego przedmiotu umowy 

zamiennikami, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwa realizacja zamówienia, a 

produkt zamienny ma jakość nie gorszą i cenę nie wyższą niż oferowany pierwotnie.  

 

 

§ 4 

 

1. Odebranie towaru będzie poprzedzone badaniem ilościowym i jakościowym 

wykonanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Zamawiającego.  
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2. Dostarczony towar musi być produktem świeżym, klasy A, bez oznak zepsucia, bez 

oznak mrożenia (za wyjątkiem ryb i mrożonek), o barwie  zgodnej z naturalną, zapach 

zgodny z naturalnym, konsystencja jędrna, opakowanie bez uszkodzeń 

mechanicznych z podanym terminem przydatności. 

3. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostawie, 

Zamawiający w ciągu 2 godzin od ich stwierdzenia powiadomi Wykonawcę, który w 

terminie 24 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.  

4. 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.  

 

§ 5 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego 

towaru, Zamawiający złoży reklamacje a Wykonawca usunie ją w terminie 

niezwłocznym.  

2. Reklamacje będą składane telefonicznie lub faksem przez osobę odpowiedzialną za 

realizację umowy ze strony Zamawiającego i niezwłocznie potwierdzone na piśmie.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego  

 opóźnieniem.  

§ 6 

 

Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury zbiorczej 

wystawionej przez Wykonawcę w terminie przynajmniej 14 dni od daty jej otrzymania na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

 

 

§ 7 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 02.09.2020r. do 30.06.2021r.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, w przypadku nie wywiązania się przez jedną ze stron z istotnych 

warunków niniejszej umowy. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej 

umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, 

uzasadnionych zastrzeżeniach co do jakości dostarczonego towaru, mimo 

bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, stronie poszkodowanej 

przysługuje prawo odstąpienia odmowy ze skutkiem natychmiastowym z winy strony 

naruszającej.  
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§ 8 

 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonana 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.  

 

§ 9 

 

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

2.Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

§ 10 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

                                Wykonawca                                                          Zamawiający 


