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Wzór umowy                             zał. nr 4 do siwz 
 
W dniu…………………2013 r. w Zakopanem pomiędzy : Zakopiańskim Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, 
34-500 Zakopane NIP:736-14-90-271, reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Małgorzatę Cichocką 
Główną Księgową – Alicję Garbacz 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy  Kupującym  
 
.………………………….. 
reprezentowanym przez 
 
…………………………… 
 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Dostawcą  
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaŜ i dostawa artykułów spoŜywczych obejmujących 

następujący  pakiet/ następujące pakiety:  ………………………………………………………… 
na potrzeby stołówki internatu Zakopiańskiego Centrum Edukacji zgodnie ze złoŜoną ofertą 
przetargową wraz z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na warunkach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy. 

2. W załączniku nr 1 do niniejszej umowy określa się maksymalne ilości artykułów, jakie Kupujący 
zamierza nabyć u Dostawcy. Kupujący informuje, Ŝe pakiety zawierają maksymalną ilość artykułów i 
zastrzega on sobie prawo zamawiania mniejszej ilości  w zaleŜności od posiadanych środków 
finansowych oraz potrzeb. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługuje Ŝadne roszczenie w stosunku do 
Kupującego. 

 
§ 2 

1. Dostawca  oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy. 

§ 3 
1. Dostawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych 

w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu naleŜytej staranności. 
              Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  z  warunkami wynikającymi  z                             
obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i 
Ŝywienia(Dz.U.2010.136.914  z późn. zm)  
 
 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Kupującego  artykuły spoŜywcze środkiem 
transportu dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu Ŝywności, zabezpieczającym w  pełni jej 
jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, jak równieŜ odpowiednio posortowane, najwyŜszej jakości, w tym 
przede wszystkim odpowiadające wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów 
prawa Ŝywnościowego oraz spełniające obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-
epidemiologiczne. W zakresie pakietu I Dostawca  ma dostarczać mięso i wędliny w czystych 
plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z Ŝywnością spełniających  wymogi sanitarno-
higieniczne. 

3. Artykuły spoŜywcze dostarczane w oryginalnych opakowaniach, muszą mieć na opakowaniu 
oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin przydatności do spoŜycia 
lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Dostawca gwarantuje odpowiedni okres waŜności dostarczanych produktów ( min. 7 dni), liczony od 
dnia dostawy. 

5. Dostarczane artykuły spoŜywcze w zaleŜności od ich kategorii muszą przy kaŜdej dostawie posiadać 
niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa Ŝywnościowego. 
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6. W przypadku otrzymania artykułów spoŜywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej czy 
braku dokumentów jakościowych Kupujący odmówi przyjęcia lub zgłosi niezwłocznie reklamacje 
telefonicznie w dniu dostawy. 

7. Dostawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić artykuły spoŜywcze niespełniające wymagań 
jakościowych na wolne od wad, max. do 6 godzin od  jego zgłoszenia i na własny koszt. Dostawca  
podpisuje odbiór artykułów spoŜywczych niespełniających wymagań  Kupującego.  

§ 4 
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od  1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.  
2. Realizacja dostaw będzie następować partiami na podstawie zamówień składanych telefonicznie, w 

których określony będzie  przedmiot dostarczenia oraz jego ilość a takŜe termin dostarczenia. Kupujący 
oświadcza Ŝe wyznaczony termin dostarczenia partii zamawianego towaru nie będzie  krótszy  niŜ 24 
godziny. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia ma być realizowana  do budynku internatu tj. ul. Małe śywczańskie 9 
b, 34-500 Zakopane i odbywać się będzie na koszt Dostawcy. 

 
§ 5 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014r. 
do 31 grudnia 2014r.  
 

§ 6 
 
 
1. Strony dokonywać  będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur 

częściowych, wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych artykułów spoŜywczych w 
oparciu  o ceny jednostkowe podane w ofercie Dostawcy. 
 
 
 

 
2. Warunkiem płatności faktury jest jej zatwierdzenie przez uprawnionego pracownika Kupującego 

przyjmującego towar. 
 

3. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany w treści 
faktury numer rachunku bankowego Dostawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
Kupującego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy. 

 
§ 7 

1. Osobą upowaŜnioną przez Kupującego  do zamawiania dostaw  jest…………………. 
……………………………………………………………………….............................. 
tel………………………………………….. 

2. Osobą do kontaktu z Dostawcą  jest ……………………………………………… 
tel…………………………………………… 
 

§8 
1. Strony ustalają, Ŝe w wypadku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania warunków umowy 

naliczone zostaną kary umowne. 
2. Dostawca  zapłaci  Kupującemu  karę umowną: 

1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie, w wysokości 0,2% dziennie całego 
wynagrodzenia umownego brutto za dany pakiet. 

2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Dostawcy w wysokości 30% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia danego pakietu. 

       3.    Kupujący zapłaci  Dostawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia   
              umownego brutto za całość zamówienia danego pakietu, za kaŜdy dzień zwłoki w  
              terminowej zapłacie wynagrodzenia. 

4.  JeŜeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić  
 odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

      5.    Kary umowne wskazane w ust. 1 mogą zostać potrącone przez Kupującego   z  
 faktury. 
 

§ 9 
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Strony przewidują moŜliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy na zasadzie porozumienia 
stron lub za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia danego miesiąca. 
 

§ 10 
      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod  
       rygorem niewaŜności. 
 

§ 11 

 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 

34/38 
                                            

§ 12 
Strony  umowy postanawiają ,Ŝe ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 
 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy stanowią :  
 
Załącznik nr 1 –maksymalna ilość  artykułów danego pakietu 
Załącznik nr 2 – oferta dostawcy wraz z  kalkulacją ceny na dany pakiet produktów.  
 
 
        ........................................                                           …………………………………. 
               Kupujący                                                                          Dostawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


