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                                                                                                                                 Załącznik nr 10 do siwz 

UMOWA   DOSTAWY  
 

„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na 2016r.” 
 

zawarta w dniu   ……………………  pomiędzy  Zespołem   Placówek Oświatowych – Publiczne 
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki , Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 
im. T. Kościuszki w Staszowie, z siedzibą  
ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów woj. Świętokrzyskie NIP   8661712925 
zwanym w dalszej części umowy "Zleceniodawcą " 
reprezentowany przez: 
1. Dyrektora – Dariusza Firmantego  
2. Główną księgową – Stanisławę Domagałę   
 a 
nazwa podmiotu ............................................................................................................................................................. 
forma prawna :      ........................................................................................................................................................... 
adres siedziby :      .......................................................................................................................................................... 
numery identyfikacyjne :  NIP ....................................................., REGON  ............................................................,  
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................   -  ...................................................................................... 
zwany dalej Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 
1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605)  z późniejszymi 
zmianami).   

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest:   Dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole 

Placówek Oświatowych – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39   
na warunkach zawartych w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do  niniejszej umowy, będącej jej 
integralną częścią. 

 
2. Zakres  obejmuje dostawę w części *  

 
1) Część I  PRODUKTY MLECZARSKIE  I  JAJA   CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3,  

2) Część II NA MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5  

3) Część III RYBY I MROŻONKI  CPV 03311000 – 2, CPV 15220000-6, CPV – 15331100-8  

4) Część IV NA OWOCE i  WARZYWA          CPV 15300000 – 1, CPV 15310000-4 

5) Część V NA PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE   15810000 – 9 

6) Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE  CPV 15800000-6, CPV 15600000 – 4, CPV –15870000-7 , CPV 154100000-5   

* niepotrzebne skreślić 
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§ 2 

 
1. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy dostawy w 

okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r  po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez 
Zamawiającego ( intendenta) z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego.  

2. Dostawa towarów codziennie  5 razy w tygodniu w godzinach 7.00-8.00 - transportem, z wyładunkiem 
towaru na wskazane miejsce  i na koszt Wykonawcy.    

3. Oferowane produkty żywnościowe muszą  być świeże, dobrej jakości, spełniać parametry 
jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-
epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego 
asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia 
pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez 
organ uprawniony do  kontroli jakości artykułów spożywczych  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania produktów nie spełniającym wymogów 
Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2014 ( Dz.Uz 2015r.  poz. 35) o zmianie ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia  oraz  Rozporządzenia   Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r ( 
Dz.U poz.1256 ) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach .  

6. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej 
Praktyki Higienicznej) dotyczy głównie:       
- świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów 
mlecznych, miodu, ryb, oraz przy dostawie jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli. 
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać 
handlowy dokument identyfikacyjny. 
- wykonawca załączy do oferty aktualną decyzję wymagań koniecznych do zapewnienia higieny 
w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości tych artykułów 
wydaną przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) 
środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących 
bezpieczny transport   i magazynowanie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie 
jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w 
stosownych normach. 

9. Dostarczone produkty winny być wydane w nieuszkodzonych opakowaniach i aktualną - 
długoterminową minimum 30 dni  - datą ważności do spożycia.  Produkty z krótszą datą 
ważności mogą być dostarczone tylko za zgodą zamawiającego ( intendenta) .  

10. Wykonawca powiadamia  pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez 
producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub 
wyższej jakości za  zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.    

11. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo- ilościowy i jest obliczane na podstawie 
ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej żywności. 

12. Formularz ofertowy przedstawia ilość asortymentu  zakupionego w okresie XI 2014 do  X 2015r ( 
pełen rok ) – jako szacunkowe odniesienie do planowanych zakupów w 2016r. 
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13. Zamawiający gwarantuje zakup 60 %  asortymentu wykazanego w formularzu ofertowym  , 
jednocześnie korzysta z prawa opcji zakupu w ramach umowy i  cen ofertowych do 120 % 
asortymentu .   

14. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu. Może 
zamówić produkty nie wymienione w formularzu ofertowych po cenach rynkowych.  

15. Zamawiający  może dokonać zmiany produktów  u dostawcy  na inny produkt po cenach 
rynkowych.  

16. Oferta cenowa na część IV tj.  „owoców i warzyw” jest ofertą obowiązującą  przez okres 1 
miesiąca  obowiązującej  umowy ( styczeń 2016)  – przez dalszy okres umowy obowiązują ceny 
rynkowe  sezonowe, ceny te nie mogą być jednak większe niż zawarte w ofercie  składanej do 
przetargu.  

17. W przypadku cen zawyżonych wolnorynkowych  części IV tj.  „owoców i warzyw” zamawiający 
negocjuje cenę z dostawcą , a w przypadku  braku zadowalającej obniżki ceny dokonuje 
zakupu u innego tańszego dostawcy.  W przypadku dwukrotnej sytuacji sprzedaży po 
zawyżonych cenach rynkowych ( stwierdzonym przez intendenta , który porównuje ceny z 
rynkowymi ) – zamawiający rozwiązuje umowę z dostawcą w trybie natychmiastowym.   

18. W przypadku dostarczania produktów zlej jakości , dostawca zobowiązany jest do wymiany 
towaru najpóźniej w drugim dniu od dostawy, a przypadku notorycznego kwestionowania 
jakości  ( minimum 2- krotnego) zamawiający ma prawo rozwiązać umowę dostawy w trybie 
natychmiastowym. 

19. Zamawiający zastrzega sobie , że w okresach przerw zimowych i wakacyjnych oraz przerw 
wynikłych z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć lekcyjnych – zamówienia nie będą  
zgłaszane lub w ograniczonym zakresie .  

20. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana cen uzyskanych w przetargu jest możliwa tylko i 
wyłącznie z powodu  ustawowej zmiany wysokości podatku VAT , której nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty.   Wyjątek stanowią  produkty oznaczone jako sezonowe 
(część IV owoce i warzywa), dla których obowiązuje cena rynkowa dnia zakupu zgodnie z pkt 13.   

 
 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru w ciągu 2 dni od daty jego 

odbioru. 
2. W razie stwierdzenia wad lub braków zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który wymieni 

wadliwy towar w ciągu 1 dnia od momentu zgłoszenia. 
 

§ 4 
1. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionego towaru jest wz/faktura przekazania przez 

Wykonawcę i opatrzona potwierdzeniem odbioru przez  Zamawiającego.  
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę na czas trwania niniejszej umowy do wystawiania faktur VAT bez 

podpisu odbiorcy.  
3. Wykonawca wystawia faktury  osobne  na  Zespół Placówek Oświatowych  nr 1 – stołówka  lub Zespół 

Placówek Oświatowych  nr 1 – przedszkole ,  zgodnie z zapotrzebowaniem  podzielonym na stołówki.  NIP   
8661712925  placówki  jest jednakowy dla  podzielonych faktur.  

4. Zamawiający zapłaci za towar zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do SIZW przetargu 
nieograniczonego na dostawę żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie , z wyjątkiem  
części IV owoce i warzywa  § 2 pkt 16.  

5. Płatność za towar regulowana będzie przelewem na konto dostawcy  dwa razy w miesiącu  - w połowie i 
na koniec miesiąca , najpóźniej w ciągu 21  dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

6. Niedokonanie  lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do 
wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 



str. 4 
 

§ 5 
Do  reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 

a) zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, 
b) odbioru faktur 
c) zgłaszania reklamacji, negocjacji cen,  korygowania ilości i asortymentu zamówionego towaru  

wyznacza się  intendenta Małgorzatę Pałkę tel. 015-864-22-06 w 26  
 

§ 6 
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego i będące bezpośrednim 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie Cywilnym.  
2. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar w czasie przewozu – opakowania 
zamknięte dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady 
jakościowe i ilościowe dostarczonego towaru.  

 
§ 7 

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

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną na konto  zamawiającego NRB 55 9431 0005 2001 0023 
4883 0007: 
a) w wysokości 10% wartości partii dostawy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli towar nie został 

dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada dostawca, 
b) w wysokości 10% wartości partii towaru, gdy dostarczony towar ilościowo i jakościowo nie odpowiada 

zamówieniu (braki ilościowe i wady jakościowe). 
3. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty ustawowych 

odsetek.  
 

§ 8 
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
w terminie 7 dni o : 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 
f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.  

 
§ 9 

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić  wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 
1)  Zmianę wynagrodzenia. 
2)  Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 
3)    Wycofanie produktu z rynku przez producenta.  

2.  Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 
1)  Zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 

3. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgoda zamawiającego.  
O zmianie personelu Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 
4. Wykonawca powiadamia  pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. 
Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za  zgodą 
zamawiającego.  

§ 10 
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd  powszechny . 
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§ 11 
Zmiana postanowień niniejszej umowy  wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

 
1. Umowa zostaje zawarta  na okres  od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.   Załącznik do umowy stanowi 

formularz ofertowy  i cenowy.   
2. Strony mogą rozwiązać umowę za wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego terminu 

wypowiedzenia. 
3. Za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy – wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 10 % planowanych miesięcznych obrotów liczonych jako 1/12 wartości jego  oferty 
przetargowej  na konto  zamawiającego NRB 55 9431 0005 2001 0023 4883 0007. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez wykonawcę warunków 
niniejszej umowy.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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 przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonywania części umowy( dostarczonych produktów) . 

§ 13 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 14 
 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
WYKONAWCA :                                                                                                           ZAMAWIAJĄCY :                                                                                   
 
…………………………….                                                                                              …...………………………  
 

Przy kontrasygnacie głównej księgowej   
 

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


