
Znak postępowania:  ………………………...

 Umowa nr………………..…….
                                                                           

z dnia  ……………….……. roku w Opolu Lubelskim 
pomiędzy:
Gminą  Opole  Lubelskie,  ul.  Lubelska  4,  24-300  Opole  Lubelskie,  NIP:717-17-33-612
Reprezentowaną  przez  Pana Janusza  Gąsiora  dyrektora  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  w
Opolu Lubelskim, ul. Tadeusza Kościuszki 4 ,24-300 ,zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z2019
r.poz  2019,  ze  zm.).  Zamawiający  powierza  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  dostawy  produktów
spożywczych na zasadach określonych w SWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy  oraz niniejszej umowie.

§2
1. Przedmiotem  umowy  jest  wykonywanie  dostaw  produktów  spożywczych  dla  stołówki  przy  Szkole

Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie
objętych zamówieniem.

2. Przedmiot Umowy jest określony w ofercie Wykonawcy z dnia …………..2021r., która stanowi  załącznik nr
2 do niniejszej Umowy

3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie szczegółowego zamówienia złożonego Wykonawcy
w  jednej  z  form  (pisemnie,  telefonicznie,  faksem,  e-mailem)  przez  Zamawiającego  z  co  najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Realizacja  zamówienia  następować  będzie  według  faktycznych  potrzeb  Zamawiającego,  na  podstawie
zamówień  częściowych.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  realizacji  dostaw  w  ilości  mniejszej  niż
podana w załączniku nr 2.

5. Towary dostarczane będą przez Wykonawcę w godz. 7.00 do 8.30 lub w innych, uzgodnionych godzinach
do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

6. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do odbioru towaru i sprawdzenia jego jakości  są wyznaczeni
pracownicy.

7. Wykonawca  zobowiązany jest  dostarczyć zamówiony towar na swój  koszt  i  rozładować go w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar środkiem transportu, którego warunki techniczne oraz stan
sanitarny zgodne są z normami sanitarnymi obowiązującymi dla tego rodzaju transportu.

§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………...2021 r. do dnia ………..2022r.

§4
1. Dostarczane  produkty  winny  spełniać  wszystkie  wymogi  określone  w  charakterystycznych  dla  nich

obowiązujących normach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – między innymi powinny być dokładnie
oznakowane, posiadać dokładną nazwę, termin przydatności do spożycia.

2. Artykuły spożywcze pakowane powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach,
oznakowanych zgodnie z wymaganiami   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23
grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych ( Dz. U z
2015 r.  poz.  29,  ze zm.)  oraz  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.  o jakości  handlowej artykułów rolno-
spożywczych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 630).

3. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w odpowiednich przepisach
prawnych w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t. j.  Dz. U.  z
2020 r. poz. 2021.).

4. Dostarczony  asortyment  musi  być  pozbawiony  uszkodzeń  o  charakterze  fizycznym  i  biochemicznym



obniżających jego wartość użytkową. 
5. Wykonawca zapewnia, że oferowane produkty posiadają atesty lub certyfikaty higieniczno-sanitarne oraz są

świeże  i  odpowiedniej  jakości.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  przedstawienia
odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy danej dostawie.

6. Towary powinny być dostarczane zgodnie z zamówieniem.
7. Zamawiający  może  wykonywać  badania  organoleptyczne  dostarczonego  towaru  oraz  sprawdzenia  czy

zamawiany towar nie jest genetycznie modyfikowany, a w razie stwierdzenia wad lub braków niezwłocznie
przesyła reklamację do Wykonawcy.

8. W przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę reklamacji dotyczącej jakości dostarczanych produktów lub jej
negatywnego  rozpatrzenia,  Zamawiający  zleci  przeprowadzenie  ich  badań  przez  specjalistyczne
laboratorium. W razie stwierdzenia odchyleń od norm kosztami badań obciążony zostanie Wykonawca.

9. W przypadku  zgłoszenia  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  reklamacji  dotyczących  wykonywanych
usług objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do jej rozpatrzenia w terminie do trzech dni
roboczych.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do norm Wykonawcy z zachowaniem poufności.

§5
1. W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o nienależytej jakości  (w szczególności dotyczy to jakości,

świeżości i terminu przydatności do spożycia) lub jeśli  zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym
zakresie  Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru lub dostarczenia towaru zgodnie z
zamówieniem w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.

2. Przez „produkty nienależytej jakości” rozumie się produkty niespełniające m.in. wymogów określonych w
normach dla tego typu produktów.

3. Jeżeli  Wykonawca  nie  wypełni  zobowiązania  zawartego  w  ust.  1,  Zamawiający  ma  prawo  zamówić
brakujące produkty u osoby trzeciej, a kosztami tej transakcji obciążyć Wykonawcę.

4. Wykonawca  poprzez  upoważnionego  pracownika  na  wniosek  Zamawiającego  zobowiązany  jest  do
pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego trybem.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i skutki spowodowane dostawą do Zamawiającego
towaru wadliwej jakości.

6. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem przez Wykonawcę na jego
koszt.

7. Dokonanie odbioru produktów nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub
gwarancji jakości.

§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego niniejszą umową zostało wyliczone zgodnie

z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Maksymalna  łączna  wartość  zobowiązania  Wykonawcy z  tytułu  niniejszej  umowy w oparciu  o  dane z

formularza Ofertowego wynosi   …………….zł. netto + podatek     VAT  …………………….% co stanowi
kwotę łączną w wysokości …………….zł. brutto (słownie:  …………).

3. Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonane dostawy  na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

4. Cena dostaw obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją zgodnie z umową.
5. Termin dostawy  ustala się na ……………. dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu dokonania

zamówienia.
6. Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr

…………………………………………………………….….w  terminie  14  dni  od  dnia  dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.   Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w paragrafie  6  pkt 6 figuruje na ,,Białej    liście
podatników VAT”.

8. Wykonawca oświadcza, że do rachunku wskazanego w paragrafie 6 pkt 6 prowadzony jest rachunek VAT
umożliwiający realizację przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.

9. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Upoważnia  się  Wykonawcę  posiadającego  NIP  :  ……………………………….. oraz  REGON

……………………….…..……….  do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
11. Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałych  w  wyniku  realizacji

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
12. Faktura powinna zawierać dane:



Nabywca
       Gmina Opole Lubelskie
       ul. Lubelska 4
       24 – 300 Opole Lubelskie
       NIP : 717-17-33-612

       Odbiorca 
       Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
       ul. Szkolna 5
       24 – 300 Opole Lubelskie
       

§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, przez

zapłatę kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku niewykonania dostawy wynikającej z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony
przypadek, za wyjątkiem zdarzeń losowych na które Wykonawca nie miał wpływu. Zaistnienie sytuacji
uprawniającej  do  naliczenia  powyższej  kary  każdorazowo  zgłaszane  będzie  Wykonawcy  przez
Zamawiającego pisemnie lub faksem,

2)  w przypadku nieterminowego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10,00  zł  brutto  (słownie:  dziesięć  złotych)  za  każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, za wyjątkiem zdarzeń losowych na które
Wykonawca  nie  miał  wpływu.  Zaistnienie  sytuacji  uprawniającej  do  naliczenia  powyższej  kary
każdorazowo zgłaszane będzie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub faksem,

3) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  5  %   wynagrodzenia  brutto
określonego w §6 ust.  2 umowy za wypowiedzenie umowy  albo odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

4) w przypadku nienależytego wykonania umowy w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych), za
każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.

3. Dostarczenie  produktów  w  ilości  lub  asortymencie  niezgodnym  z  zamówieniem  częściowym,  a  także
niespełniających  wymagań higieniczno-sanitarnych  (w zakresie,  jakości,  świeżości,  terminu  przydatności  do
spożycia),  niezależnie  od  wypełnienia  przez Wykonawcę obowiązku  zawartego  w §  5  ust.  1,  Zamawiający
uważał będzie za nienależyte wykonanie umowy.
4. Kary umowne wskazane w ust. 2 pkt 2 i 4 podlegają kumulacji.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
6. Zapłata  kary umownej  nie  zwalnia  Wykonawcy z  obowiązku niezwłocznego i  prawidłowego wykonania
zleconych dostaw.
7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wartości
poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
8. Trzykrotne  nienależyte  wykonanie  umowy  przez  Wykonawcę  lub  niewykonanie  umowy  przez
Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy lub
odstąpienie  od  umowy.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  złożone  zostanie  przez  Zamawiającego  w
terminie  10  dni  roboczych  od  powzięcia  wiadomości  przez  Zamawiającego  o  okolicznościach  będących
podstawą do odstąpienia od umowy.

§8
1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  bądź  też  nienależytego  wykonania

umowy,  a  w  szczególności  w  przypadku  wyrządzenia  szkody  osobom  trzecim.  Wykonawca  w  takim
przypadku zobowiązany jest do naprawienia i pokrycia szkody w pełnej wysokości.

2. Odstąpienie od umowy wywiera  skutki  na przyszłość,  z zachowaniem przez Zamawiającego prawa do
odszkodowań i kar umownych oraz gwarancji określonych umową.

§9
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru

wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a



które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania,
zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. W szczególności:

a. działanie siły wyższej,
b. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
c. zmiany  ilości  (zmniejszenie  lub  zwiększenie)  produktów objętych  umową,  które  zostały  podane

szacunkowo,
d. zmiany  w  wysokości  wynagrodzenia  umownego  w  przypadku  gdy  szacowana  ilość  produktów

dostarczonych Zamawiającemu okaże się większa lub mniejsza od podanej.

2. W trakcie realizacji umowy może nastąpić zmiana produktu na równoważny (bez zmiany ceny jednostkowej i
wielkości opakowania) w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego przez Wykonawcę w
ofercie. Warunkiem dokonania zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia (lub
innego  dokumentu)  producenta  o  zaprzestaniu  produkcji  oraz  zgoda  Zamawiającego  na  przedstawiony
przez Wykonawcę produkt równoważny.

3. Ponadto Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                   w
stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 455ustawy                  z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. Poz.2019, ze zm.)

§10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem 
nieważności.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks Cywilny (Dz.  U. z  2020 r.,  poz.  1740 ze zm.). ,  ustawy z dnia  11 września  2019 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2019r.poz.2019, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz
przepisami prawa miejscowego, o których mowa w SWZ.

2. Spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji   niniejszej  umowy,  Strony  zobowiązują  się  rozstrzygać
polubownie.  W  razie  braku  polubownego  porozumienia  spory  rozstrzygać  będzie  Sąd  powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 dla
Wykonawcy.
Załącznik nr 1 - SWZ
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca

……………………………………………… ………………………………………………


	NIP : 717-17-33-612

