
 
 

PROJEKT 

UMOWA Nr……../2018 
 

 

zawarta w dniu ............................... r. pomiędzy Nabywcą - Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 

43-210 Kobiór i Odbiorcą – Gminnym Przedszkolem w Kobiórze, ul. Rodzinna 1, 43-210 

Kobiór, reprezentowanym przez Panią mgr Katarzynę Kozyrę – Dyrektora Gminnego 

Przedszkola w Kobiórze, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  
mającym siedzibę w …………………………………………………………, reprezentowanym 

przez:……..……………………………………………………………………………………… 

zwanym w tekście umowy „Wykonawcą”. 
 

§1  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola             
w Kobiórze, ul. Rodzinna 1 tj.:  

1) Mięsa i produktów mięsnych*;  

2) Ryb*; 

3) Pieczywa i wyrobów piekarskich *; 

4) Produktów mleczarskich (nabiał)*;  

5) Warzyw i owoców*; 

6) Pozostałych artykułów spożywczych*. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja ilościowo - cenowa, która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Podane w specyfikacji ilości są szacunkowe i określają przewidywaną ilość artykułów 

spożywczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru              

w zależności od potrzeb wynikających ze zmniejszenia się liczby dzieci i pracowników 

(zmniejszenie się ilości osób korzystających z posiłków w danym miesiącu, wzmożona 

zachorowalność lub nieobecność dzieci i pracowników z innych przyczyn, wystąpienie 

dodatkowych dni wolnych w roku kalendarzowym, itp.). Z tego tytułu Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne. 
 

§2  

1. Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą osobiście lub telefonicznie przez 

Intendenta lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (dostawa i wniesienie) pełnowartościowy, 

zamówiony przez Zamawiającego towar w terminach i ilościach określonych przez 

Intendenta – Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówienia powinien nastąpić najpóźniej do 24 godzin od momentu 

złożenia zamówienia. 

4. Wszystkie produkty wchodzące w zakres zamówienia winny być świeże i wysokiej 

jakości. Artykuły spożywcze powinny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, 

sanitarnym i smakowym oraz PN jakościowej. Ocena jakości dostarczonych artykułów 

należy do Zamawiającego. Może on odmówić przyjęcia towaru, jeżeli nie spełnia on 

wymogów określonych umową. 

                                                                 
* niepotrzebne skreślić 



5. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do zamawiającego nie może być 

krótszy niż ½ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na 

opakowaniu lub w odpowiedniej normie. 

6. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie produkty posiadają 

aktualne dopuszczenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem według prawa polskiego. 

7. Artykuły spożywcze winny być dostarczone w estetycznych opakowaniach zamkniętych 

fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych 

uszkodzeń dyskwalifikujących produkty (tzn. pokruszenie, ubytki, uszkodzone 

opakowanie). 

 

§3  

1. Koszty i ryzyko transportu artykułów spożywczych ponosi Wykonawca.  
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych dostaw stanowić 

będzie suma iloczynów cen jednostkowych i ilości dostarczonych artykułów. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

4. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu umowy zostaje określona na 

kwotę …………… zł brutto (słownie złotych brutto:…….. ) i zawiera wszystkie składniki 

cenotwórcze, w tym także koszt wniesienia produktów. 

5. Płatność za wykonaną dostawę Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT, na konto Wykonawcy. 

6. Faktury należy wystawić na: 

Nabywca: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, NIP: 638 179 18 16. 

Odbiorca: Gminne Przedszkole w Kobiórze, ul. Rodzinna 1, 43-210 Kobiór 

7. Strony dopuszczają możliwość zamówienia przez Zamawiającego zarówno mniejszej jak       

i większej ilości poszczególnych pozycji z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

8. W przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na ilości artykułów z przyczyn nie 

przewidzianych przez Zamawiającego, zostanie złożone zamówienie uzupełniające.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy innych artykułów spożywczych, nie ujętych 

w specyfikacji ilościowej. Ceny jednostkowe tych artykułów ustalone zostaną z chwilą 

złożenia zamówienia dodatkowego. 

10. Wartość zamówienia i ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany stawki VAT oraz zmian cen na rynku ogólnopolskim danego produktu 

spożywczego. 

 

§4  

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy innej osobie 

lub jednostce, ani też przelewać na nią swoich praw wynikających z umowy pod rygorem 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 
 

§5  

1. Umowa obowiązuje przez okres od ….. do 31.12.2018r. 
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenia.  
  

§6  

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) za niewykonanie jednostkowej dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 i 2 ,                  

w wysokości odpowiadającej 1 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 4. 

2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu 

wykonania poszczególnych dostaw Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 



Wykonawcy kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiadającej                   

0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 4, za każde stwierdzone zdarzenie 

3) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy, innego niż określone w pkt 1 i 2, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto należnego za realizację jednostkowego zamówienia, które 

zostało wykonane wadliwie lub nienależycie, 

4) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy określonej w 

§ 3 ust. 4, 

5) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 

ust. 4. 

2. Jeżeli w przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego usunie wady, Zamawiający 

nie będzie naliczał Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2). 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje w pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego 

szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego do pełnej wysokości odniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania go do zapłaty.  

 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 

§8  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

 

  Zamawiający:                                                                            Wykonawca: 

 

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

 


