
         Załącznik Nr 6 – do SWZ 
         ZSz-PR-c/ZP/PN/1/2022  
 

UMOWA  Nr ………/2023 – projekt 
zawarta w dniu …………………………………. w Ruścu 
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, na podstawie pełnomocnictwa …………….. Wójta Gminy Rusiec, zwanym dalej zamawiającym 
przy kontrasygnacie głównego księgowego zespołu – ………………………….. 
a firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………., działającym na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 
………………………………………….., NIP: ……………………………………………………… . 
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, 
zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm.) na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną i 
stołówkę przedszkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu. 

& 1 
1.Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sukcesywnych dostaw 
artykułów żywnościowych, których asortyment określa szczegółowo załącznik nr 1 do umowy 
(formularz ofertowy wykonawcy). 
2.Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 w terminach i 
na zasadach określonych warunkami postępowania o zamówienie, po cenach wskazanych w 
formularzu ofertowym. 
3.Dostarczone dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy, każdorazowo do siedziby 
Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie lub e-mailem w dniach od 
poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony w godzinach przedstawionych w poszczególnych 
zadaniach, następnego dnia roboczego bądź innego, ustalonego zgodnie z zamówieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru poszczególnych towarów według bieżących potrzeb i celowości zakupu. 
4.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 2023. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia finansowe ani prawne wobec Zamawiającego. 
5.W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
epidemią choroby zakaźnej COVID – 19, klęskami żywiołowymi lub decyzjami administracyjnymi 
wydanymi przez uprawnione do tego organy, które spowodują ograniczanie działalności 
Zamawiającego, umowa ulega zawieszeniu na czas ich trwania. Powyższe nie może stanowić 
podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
6.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu (opakowania, 
pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
dostawę i jakość towaru oraz uszkodzenia powstałe podczas transportu i wyładunku. 
7.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu 
przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i opinią 
Sanepidu, w sposób nie oddziałujący negatywnie na przydatność do spożycia produktów oraz ich 



walory użytkowe, odżywcze, smakowe i jakościowe, na własny koszt w terminach, asortymencie i 
ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
8.Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca. 
9.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru najwyższej jakości, dopuszczonego do obrotu i 
używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 
2006 r. (Dz.U.2020r.poz.2021)i/lub ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U.2020 poz. 1753). 
10.Wykonawca gwarantuje, że asortyment dostarczony w ramach umowy jest wolny od wad 
jakościowych i ilościowych. 
11.Termin przydatności do spożycia nie może być krótszy niż połowa terminu przeznaczonego dla  
 danego produktu.    

& 2 
1.W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy także zmiany ilości towaru lub niezgodności  
asortymentu) Zamawiający w ramach postępowania reklamacyjnego, może odmówić przyjęcia  
towaru i żądać wymiany na towar wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie w tym  
samym dniu lub innym ustalonym przez przedstawiciela Zamawiającego od chwili zgłoszenia  
reklamacji, do dostarczenia towaru wolnego od wad, bez prawa żądania z tego tytułu dodatkowego  
wynagrodzenia. 
2.Zamawiający, wedle swojego uznania może zrezygnować z wymiany towaru na towar wolny od  
wad w przypadku, gdy otrzymanie towaru wskutek braku zachowania terminu stało się zbędne z  
punktu widzenia celu, któremu miał służyć. 
3.Zamawiający, po stwierdzeniu widocznych lub ukrytych wad jakościowych towaru podczas odbioru 
lub wynikłych podczas magazynowania, pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy. 
4.Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia zamówionych towarów. W przypadku 
nie dostarczenia przez Wykonawcę towarów w terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu u 
innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy  różnicą między ceną zakupu u innego podmiotu a ceną 
wynikającą z umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru 
dostarczonego po terminie. 
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo  do sposobu regulowania powstałych niedoborów, wymianie 
towaru na wolny od wad lub korekcie faktury. 

& 3 
1.Realizacja niniejszej umowy następować będzie sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy, 
nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r. 
2.Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
……………………………………………….. brutto, w tym należny podatek VAT, ustalone zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, w tym: 
1) Zadanie nr 1: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
2) Zadanie nr 2: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
3) Zadanie nr 3: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
4) Zadanie nr 4: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
5) Zadanie nr 5: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
6) Zadanie nr 6: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
7) Zadanie nr 7: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
8) Zadanie nr 8: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
9) Zadanie nr 9: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
10) Zadanie nr 10: na kwotę netto …………………………. zł, co daje kwotę ……………………..….zł brutto 
 
3.W cenie zawarte są koszty związane z umową w tym między innymi: koszty opakowania, transportu 
do Zamawiającego, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie 
Zamawiającego. 
4.Wykonawca gwarantuje stałość cen netto w okresie obowiązywania umowy. 
5.Dane do wystawienia faktury VAT: 



Nabywca: Gmina Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec 
Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec 
6.Faktury będą wystawiane zbiorczo za okresy tygodniowe. 
7.Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto podane na fakturze w 
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

& 4 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)za zwłokę w wykonaniu pojedynczej dostawy - w wysokości 2,0% ceny brutto tej dostawy, za każdy 
dzień zwłoki: 
2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 5% ceny brutto tej dostawy 
za każdy dzień zwłoki; 
3)w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego -  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 
2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
3.W razie naliczenia kar umownych Zamawiający jest upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury 
Wykonawcy, a w razie jej braku – do wystawienia noty obciążeniowej. 

& 5 
1.Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 
przypadku: 
1)niedotrzymywania ustalonych terminów dostaw – w razie wystąpienia trzykrotnej zwłoki 
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy; 
2)w razie wystąpienia trzykrotnej reklamacji dostarczonych towarów z uwagi na złą jakość, 
niezdatność do spożycia lub braki ilościowe; 
3)w razie wystąpienia dwukrotnego stwierdzenia nieprzestrzegania warunków sanitarnych 
transportu. 
2.Stwierdzenie nieprawidłowości określonych w & 7 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiający 
dokumentuje poprzez sporządzenie protokołu przez Komisję w komisję: dyrektor, intendent, 
kucharka lub pomoc kuchenna. 
3.Protokół zawiera opis zaistniałych nieprawidłowości, może być również uzupełniony materiałami 
fotograficznymi. 
4.Zamawiający po zatwierdzeniu nieprawidłowości niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę poprzez 
przesłanie protokołu drogą meilową. 
5.Wykonawca ma obowiązek stawienia się u Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie w celu wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. 

& 6 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do umowy pod 
rygorem nieważności. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy: 
1)wynagrodzenia lub cen jednostkowych asortymentu – zmiana związana ze zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 
3.Ewentyualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla 
Zamawiającego. 

& 7 
1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Wykaz załączników do niniejszej umowy: 
 



1)Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia  ……………………… 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
……………………………..        ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Akceptuję: …………………………………………… 
        (data, podpis, pieczęć)  
 
 
 
 


