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                                                   Załącznik nr 3 – do SWZ 
           ZSZ-PR-c/ZP/PN/1/2021  
UMOWA NR   
 

zawarta w dniu  ……………… w Ruścu  w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł. zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019, ze zm.- dalej 

Pzp)   pomiędzy: 

Gminą Rusiec – ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, NIP 769-205-00-57 reprezentowanym przez 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu,  ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, zwanym w 
dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu, którego działa: 

……………………..  -   dyrektor zespołu, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………….. Wójta 
Gminy Rusiec 

a firmą……………………………………………………………………….………………… 
z siedzibą  …………………………………………………………………….…………….… 
wpisaną do …………………………………………………………………….……………… 
Regon: ……………………                                     NIP: ………………………………..…. 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa 
 
……………………….……………………………………………………..  
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………….r. i 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści:   

                       
         § 1 

 
1.Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy sukcesywnie dostarczać  artykuły 

żywnościowe do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, których asortyment, cenę jednostkową brutto oraz wartość 

brutto określa załącznik nr  ….. do SWZ – formularz ofertowy, będący integralną częścią umowy. 

 
§ 2 

 
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
2. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie w okresie, o którym mowa w ust. 1 z wyłączeniem okresu 
dni wolnych od nauki wynikających z organizacji pracy szkoły, przedszkola. 
3.Wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie załącznika nr … do SWZ – formularz 
ofertowy na następujące zadanie: 
Zadanie …………………………………………………………na kwotę brutto: …………………. zł   
(słownie: …………………………………………..……………………, w tym należny podatek VAT. 
4.Wartość umowy określona w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy za dostawę, w tym m.in. 
koszty opakowania, transportu, koszty rozładunku i złożenie artykułów spożywczych w magazynie. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ( zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu 
podanego w ofercie, w zależności od liczby dzieci korzystających ze stołówki szkolnej i stołówki 
przedszkolnej w roku szkolnym 2022. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia finansowe ani prawne wobec Zamawiającego . 
6. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, podane ilości oraz wartość zamówienia, 
mogą ulec zmianie. 
7. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

 
§ 3 

 
1. Strony ustalają, że płatność nastąpi po każdej wykonanej dostawie zamówionych artykułów do 
siedziby Zamawiającego.  
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2. Wykonawca wystawia fakturę niezwłocznie po wykonaniu dostawy.  
Faktura zostanie wystawiona na nabywcę: Gmina Rusiec, ul.  Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, NIP 769-
205-00-57,  odbiorcą będzie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 
Rusiec,  płatnikiem: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec.  
 Dopuszcza się wystawienia faktur po dostawach tygodniowych. 
3. Zamawiający dokona zapłaty za dostawę przelewem w ciągu …… dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez 
Zamawiającego. 
 

§ 4 
 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia  terminowo, własnym transportem, na własny koszt i 

ryzyko wraz z rozładunkiem asortymentu do siedziby Zamawiającego. Miejscem dostawy zamówionych 

produktów jest siedziba Zamawiającego – ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec. 

2. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym 

dotyczącym środków transportu żywności. 

3. Za dostarczoną żywność ( w tym stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do momentu zrealizowania 

zamówienia. 

4. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 

systemu HACCAP w zakładach żywienia zbiorowego. 

5. Dostarczony towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i 

zawierających informacje dotyczące m.in.: nazwy i adresu producenta lub nazwy dystrybutora, nazwy 

towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk oraz innych 

informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane 

z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

6. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez 

Zamawiającego po telefonicznym lub imeilowo zgłoszeniu zapotrzebowania, dokonania najpóźniej w 

dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. 

7.W przypadku dostarczenia artykułów spożywczych innych niż określone w ofercie, bądź będzie on 

przewożony w nieodpowiednich warunkach lub nienależytej jakości. Wykonawca będzie zobowiązany 

do natychmiastowej wymiany na odpowiednią, na własny koszt. W przypadku opóźnienia w wymianie 

artykułów mają zastosowanie postanowienia § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

8.Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni sposób przewożenia towarów – zachowanie   
rozdzielczości transportu oraz  zachować odpowiednią temperaturę podczas transportu,  warunki 
sanitarne pojazdu i pracownika. 
9.Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych okoliczności 

zależnych od Wykonawcy, w ciągu 45 minut zapewnić usługę zastępczą, aby dowóz produktów a tym 

samym przygotowanie i podanie śniadania i obiadu mogło odbyć się terminowo. 

 
    § 5 
 

1. W przypadku opóźnień w realizacji dostaw, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 10% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki. 
2. Zamawiający odstąpi od egzekwowania kar umownych w przypadku jeśli Wykonawca nie ponosi 
jedynej odpowiedzialności za wynikłą zwłokę. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1. 
4. W razie nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub w razie istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej 
umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 
5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 
przypadku: 
a) niedotrzymania ustalonych terminów dostaw – w razie wystąpienia trzykrotnej zwłoki Wykonawcy w 
realizacji przedmiotu umowy,  
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b) trzykrotnej reklamacji dostarczonych towarów z uwagi na złą jakość, niezdatność do spożycia lub 
braki jakościowe, ilościowe, 
c) stwierdzenia nieprzestrzegania warunków sanitarnych  transportu,  
d) dokonania nieuzasadnionej podwyżki cen towarów. 
6. Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia 
Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie. 
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 
obowiązku zapłaty faktur w terminie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w 
niniejszej umowie. 
 8. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
winno zawierać uzasadnienie.\ 
9.Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych 
z przedmiotowym zamówieniem wyłącznie w związku ze zmianą stawki podatku VAT. 
 

     § 6 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają w szczególności przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmują w dobrej wierze rokowania w celu polubownego roztryśnięcia 
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 
rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony 
poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 7 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz załączników do niniejszej umowy: 
 
a) Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ……………… 
 

 
     ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 

 

 

.............................................               ........................................... 

 

 

 

 

Akceptuję ………………..…….. 

                / data, podpis, pieczęć/ 


