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UMOWA NR ……………………………………. 

zawarta w dniu …………………... r. 

 

pomiędzy: 

Gminą Tułowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, NIP: 9910321970 

       Podmiot reprezentujący Gminę   

Jednostka :Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice 

Reprezentowany przez – Dyrektora  – Panią Katarzynę Nowak-Lach  

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, 

nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące 

kontrahenta) 

reprezentowaną/reprezentowanym* przez: 

1) ………………………………………………………………, 

2) ………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

Umowa jest zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro netto, przez Przedszkole Publiczne w 

Tułowicach zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach z dnia 

06.10.2014r. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 

Przedszkola Publicznego w Tułowicach, do dnia 31 lipca 2021r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, znajduje się w załączniku nr 1 do umowy (opis 

przedmiotu zamówienia – wykaz rzeczowo - cenowy). 

§ 2 

1. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi brutto: …………… 

(słownie: …………………………………………………………… ) 

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty 

jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty 

opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, a także należne podatki, w 

tym podatek VAT. 
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3. Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe na poszczególne artykuły spożywcze 

zgodnie z wykazem rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Ceny 

podane w tym formularzu nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 

4. Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom 

jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie 

Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia nie później niż w połowie 

okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego. 

Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą dostarczane w 

oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Opakowania dostarczanych przez 

Wykonawcę produktów żywnościowych będą posiadać nadrukowaną informację o 

nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie 

przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu. 

5. Wykonawca będzie dostarczać podany w tabeli asortyment do pięciu razy w tygodniu w 

godzinach od 6:00 do godziny 14:00 w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi 

składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 

15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach rzeczowo – 

cenowych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby 

Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu 

odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, 

poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane 

ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z 

tytułu dostarczenia produktów. Wykonawca ma obowiązek wnosić przedmiot 

zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego 

siedzibie.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z 

pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do 

realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń 

finansowych z tego tytułu. 

8. Zamawiający dokona przy odbiorze sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem 

jakościowym i ilościowym a Wykonawca uwzględni niezwłocznie uzasadnione 

reklamacje.  

§ 3 

 

1. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zamawiający 

w celach odpowiedniego rozliczenia dostawy może żądać odrębnych dokumentów(WZ). 

2. Faktury za dostawy w danym miesiącu winny być wystawiane do końca tego miesiąca.  

Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury wg wzoru: 

 

Nabywca: 

Gmina Tułowice 

ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

NIP: 9910321970 

Odbiorca/Płatnik: 

Przedszkole Publiczne w Tułowicach 

ul. Przedszkolna 11 

49-130 Tułowice 
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3. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Za zwłokę w zapłaceniu faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

§ 4 

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, o 

której mowa w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w 

terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy zł za każdy 

dzień zwłoki, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w § 2 

ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn od niego zależnych w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 2 

ust. 1. 

4. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego 

obowiązek ich zapłaty. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych 

faktur. 

6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 5 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, 

w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

a) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. 

b) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień 

umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy, 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia 

wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar 

określonych w § 4 niniejszej umowy. 
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§ 6 

1. Wykonywanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 

str.1), dalej RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje, które 

uzyska podczas wykonywania przedmiotu umowy.  

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu Sądowi w Opolu. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Wykaz rzeczowo – cenowy nr …………, 

2. Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


