
 
                                                                                     Załącznik nr 2   

UMOWA 
 

zawarta w dniu ……………….r. w Kochanowicach pomiędzy: 
 
Zespołem Szkół w Kochanowicach 
Ul. Szkolna 1 
42- 713 Kochanowice 
Tel./fax. (034)3533-280 
NIP: 575-17-19-088 
REGON: 151517594 
  
Zwanym dalej „ Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
- Dyrektora Szkoły Joannę Grus- Blacha 
a   
 
z siedzibą  
wpisanym do  
 
reprezentowanym przez:  
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
      § 1 
1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych –  w okresie od 
02.01.2018r. do 31.12.2018r., zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy. 
Przerwa w zakupie i dostawie towaru w miesiącach lipcu i sierpniu. 
2.Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie intendenta szkoły i 
stołówki w zależności od potrzeb, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku. 
3.Wykonawca zapewni dostawę artykułów żywnościowych wysokiej jakości mając na 
uwadze żywienie dzieci w stołówce szkolnej. 
4.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów żywnościowych partiami w 
zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego na podstawie telefonicznego lub ustnego 
zlecenia. Realizacja zlecenia będzie wykonane wg. zasady: zamówienie złożone do godziny 
13.00 danego dnia jest realizowane do godz. 8. 00 dnia następnego. Zamówienie można 
również składać każdego pierwszego dnia tygodnia w tzw. zamówieniu zbiorczym.   
 

§ 2 
1. Należność za dostarczony przedmiot umowy ustalona została na kwotę, na dział   :  
      Netto/miesięcznie:  
      słownie:  
      Netto za okres umowy:  
      słownie:   
     co stanowi kwotę brutto/miesięcznie:  
     słownie:  
     Brutto za okres umowy:      
     słownie:  
     zgodnie z przedłożoną ofertą. 
2. Cena obejmuje koszt przedmiotu umowy wraz z kosztami transportu. 



3.Rozliczenie za dostawy odbywać się będzie na podstawie potwierdzonej dostawy i faktury 
VAT. 
4.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za otrzymane dostawy w terminie 14 dni 
od daty potwierdzenia odbioru i otrzymania faktury VAT poleceniem przelewu  
 
na konto Wykonawcy……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
5. Zwiększenie cen wymaga zgody Zamawiającego i musi być związana ze zmianą ceny na 
giełdzie towarowej. 
6.Zamawiający w czasie trwania umowy zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu 
umowy do 50% ( zwiększenia lub obniżenia). 
 

§ 3 
1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem 
złożonym przez intendentkę szkolną w siedzibie Zamawiającego. Towar musi być świeży i z 
aktualną gwarancją do spożycia.  
2.Jakiekolwiek zmiany w asortymencie lub gramaturze przedmiotu umowy odbywać się mogą 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
3.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczanego przedmiotu   
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy w  terminie nie 
dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji.  
4.Trzykrotna uzasadniona reklamacja Zamawiającego w zakresie jakości przedmiotu  umowy 
i terminowości dostaw stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez  wypowiedzenia. 

 
§ 4 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać zobowiązań, jak również 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku : 
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
za każdy dzień zwłoki, 
-zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za 
każdy dzień zwłoki, 
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w 
wysokości 5% wynagrodzenia  określonego w § 4. 
 
2.Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do 
potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
3.Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 
 
      § 5 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 



2.Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie z zastrzeżeniem art. 144 i 145 ustawy 
prawo zamówień publicznych za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności tej zmiany. 
 

§ 6 
Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny w siedzibie Zamawiającego. 
 
      § 7 
Umowa spisana na okres od  02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. z możliwością jej 
wypowiedzenia przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem, a w 
szczególności: 
 

1. nieterminowej trzykrotnej dostawy towaru, 
2. trzykrotnego dostarczenia złej jakości art. żywnościowych, 

 
§ 8 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
      § 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 
 


