
 
 

Projekt umowy - załącznik nr 14 
 

 

 

Umowa nr ......./ 2021 

 

 

Zawarta w dniu  ..................2021 r. w………………….................. pomiędzy: 

 

 

Artystycznym Niepublicznym Przedszkolem z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK 

PLUS", ul. Partyzantów 65, 26 – 300 Opoczno,  

reprezentowaną przez: 

- Panią Karolinę Urbańczyk,  zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… zwanym dalej „Dostawcą” 

 

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności zgodnie z  Wytycznymi        

programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego, 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 z dnia 24 marca 

2020 r.  na podstawie oferty Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik do Umowy,           

o następującej treści: 

 

 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać - „Sukcesywną dostawę 

artykułów żywnościowych do żłobka na potrzeby wyżywienia dzieci w podziale na 8 zadań 

w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.” 

 

 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać dla Zamawiającego artykuły 

żywnościowe przedstawione w szczegółowych formularzach cenowych stanowiących zadanie 

nr …………... będących integralną częścią umowy, wyłączając przerwy świąteczne, ferie i inne 

dni wolne wynikające z organizacji pracy żłobka. 

2. Zapotrzebowanie na poszczególne artykuły (ilość, rodzaj i data dostawy) będzie składane 

przez Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznie, faksem lub telefonicznie. Realizacja 



 
tych dostaw odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego korygowania ilości zamawianego 

towaru. 

4. Towar będzie dowożony przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt,                              

w odpowiednich opakowaniach zapewniających właściwe zabezpieczenie przewożonych 

artykułów wraz z jego rozładunkiem do magazynu Zamawiającego. 

5. Każdorazowa dostawa musi być zgodna pod względem jakościowym i ilościowym                              

z bieżącym zamówieniem Zamawiającego, potwierdzona i odebrana przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego tj.: intendenta lub osobę pisemne upoważnioną przez 

Dyrektora placówki.  

6. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo składania reklamacji dotyczących ilości                       

i jakości dostarczanych artykułów z żądaniem ich wymiany lub uzupełnienia. 

7. Wykonawca dokona uzupełnienia i wymiany towaru w ciągu jednej godziny na towar wolny 

od wad. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tego tytułu. 

8. W przypadku nie dostarczenia artykułów spożywczych w terminie wskazanym w ust. 7 

zamawiający ma prawo zakupić towar na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest do dołączenia dokumentu 

magazynowego - dowodu dostawy, dokumentu WZ z wyszczególnieniem produktów i ich 

ilości. 

10. Fakturę Vat Wykonawca wystawia na podstawie dostarczonych dokumentów 

magazynowych - dowodów dostawy lub dokumentów WZ raz na tydzień w ostatnim dniu 

roboczym tygodnia lub na koniec miesiąca.  

11. Za datę wykonania poszczególnej dostawy, uważa się datę przyjęcia zamówionych 

artykułów bez zastrzeżeń. 

12. Każdorazowa dostawa zamówionego towaru winna zawierać: 

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje                       

o dostarczonym artykule oraz 

- instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania dostarczonego 

towaru. 

 

§ 3 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów                     

w stosunku do ilości określonych w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym zadanie 

nr …………………. bądź rezygnacji z niektórych artykułów w zależności od liczby żywionych 

dzieci lub jadłospisów obowiązujących u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.  

 

 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych, towarów                             

w pierwszej jakości, odpowiadających normom jakościowym obowiązującym                                          

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów oznakowanych etykietą z nazwą 

handlową produktu, jego składem surowcowym, z handlowym dokumentem identyfikacyjnym, 

opakowanych zgodnie z wymogami HACCP. 



 
3. Wykonawca gwarantuje w zakresie załadunku i transportowania, że będzie stosował środki 

transportu umożliwiające transport zgodnie z przepisami i warunkami higieny, wymogami 

sanitarnymi i przepisami HACCP.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów zgodnie z wymogami i procedurami 

niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie                  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2021) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. 

5. Wykonawca zabezpiecza należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za asortyment i jakość zamawianego towaru.  

6. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu 

zamówionych artykułów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania dostawy. 

 

§ 5 
 

1. Integralną część niniejszej umowy, stanowią:  

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

§ 6 
 

1.Płatnik: Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym 

"TYGRYSEK PLUS", ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26 – 300 Opoczno 
NIP 7681659978, REGON: 365796080 

Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 

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

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe brutto podane 

w szczegółowym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr …..do formularza 

ofertowego za faktyczne wykonane dostawy. 

3. Zapłata za dostawy dokonywana będzie przelewem na konto wykonawcy w ciągu 14 dni 

licząc od daty złożenia faktury u Zamawiającego, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe 

brutto i produkty określone w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym zadanie nr 

…... pod rygorem odmowy uregulowania zapłaty w przypadku inaczej wystawionej faktury. 

4. Za datę zapłaty uznajemy datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Ww. cenach uwzględniono wszystkie koszty Wykonawcy, jakie zobowiązany jest on ponieść 

w związku z realizacją umowy. 

 

 

§ 7 
 

Ceny jednostkowe towarów określone w szczegółowych formularzach cenowych …………... 

stanowiących integralna część niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie przez cały okres 

trwania umowy. 

 

 

 



 
§ 8   

 

1. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia: 

1.1 były pozbawione: obcych posmaków, zapachów, oślizgłości, nalotów pleśni, zazielenienia 

(w przypadku mięsa), barwy szarozielonej (w przypadku wędlin), występowania gruczołów, 

fragmentów kości, nalotów pleśni, zacieków tłuszczu i galarety pod osłonką, pęknięć osłonki i 

wycieków farszu, składników produkcji pozaklasowych lub z chrząstkami, ścięgnami itp., 

objawów obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzylegania osłonki do wędlin itp.  

1.2 posiadały ważne terminy przydatności do spożycia. Wykonawca udziela gwarancji na 

dostarczany asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin przydatności 

do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w 

chwili dostawy nie będzie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta. 

1.3 były świeże i pierwszej jakości. 

2.Ponadto  w zakresie zadania nr 6 i zadania nr 7 zamawiający wymaga, aby: 
a) produkty były świeże i pierwszej jakości 

b) produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) posiadały etykiety 

określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy (tj. % zawartość 

mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji), 

c) mięso wołowe świeże pochodziło od zwierząt do 36 miesięcy i posiadało etykietę 

produktu – handlowy dokument identyfikacyjny, 

d) w wyrobach wędliniarskich brak było zawartości mięsa odkostnionego 

mechanicznie,  
e) wszystkie dostarczone produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach 

zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych. 

f) mięso powinno być dostarczane w zamkniętych pojemnikach plastikowych                                   

z pokrywami posiadającymi odpowiednie atesty.  

 

 

§ 9 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 

145 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Zamawiający może odstąpić od umowy                   

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

b) trzykrotnego opóźnienia dostawy w stosunku do terminów dostaw poszczególnych partii 

asortymentu określonych w § 2 umowy. 

c) trzykrotnej dostawy towaru niezgodnie ze złożonym zamówieniem szczegółowym                         

w zakresie ilościowym lub niezgodnie z warunkami określonymi w zgłoszeniu dokonanym 

przez Zamawiającego. 

d) dwukrotnie nie dokonanej wymiany partii towaru o zakwestionowanej jakości na towar 

wolny od wad. 

e) pozbawienia Wykonawcy przez uprawnione organy prawa wykonywania działalności                     

w zakresie obrotu żywnością lub stwierdzenia przez te organy w efekcie przeprowadzonej 

kontroli, iż działalność ta jest wykonywana w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami 

f)  trzykrotnego wystąpienia sytuacji opisanej w § 2 ust. 8 



 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

trzykrotnie nie wywiąże się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od 

terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie. 

 

§ 10 
 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone zostaną kary 

umowne: 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                     

w wysokości 10% ceny brutto oferty (nominalnej ceny oferty). 

b) w przypadku opóźnienia w wymianie towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny 

od wad w wysokości 20 % wartości brutto za towar, którego dotyczy opóźnienie, za każdy 

dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 10 % ceny brutto oferty 

(nominalnej ceny oferty) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Pzp.       W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kary  

 umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 

ze Stron. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia wynikającego z faktur wystawionych za zrealizowane zamówienia. 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 

umowy z powodu siły wyższej. 

 

 

§ 11 

 

1. Do kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy WYKONAWCA upoważnia: 

........................................................................................nr telefonu: .......................................... 

2. Do przyjmowania zgłoszeń i realizacji poszczególnych zamówień WYKONAWCA 

upoważnia:...............................................................................nr telefonu .................................. 

 

 

§ 12 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron  

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących 

przypadkach: 

1.1 wystąpienia siły wyższej1   

1.2 przedłużających się problemów związanych z dostawami lub dostępnością towarów lub 

podwyżką cen spowodowane pandemią koronowirusa lub inną siłą wyższą niezależną od 

stron, której nie można było przewidzieć,  

                                                 
1 Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo  
i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć  
i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 



 
1.3 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów 

użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez strony,  

1.4 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, 

które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 

1.5 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie 

do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy 

zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa  do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

2. Zmiany umowy mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, która nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania 

umowy, strony przewidują możliwość aneksowania umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie stawek VAT.  

4. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu          

w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy 

przekraczającej 7 dni po wyznaczonym terminie.  

 

 

§ 13 
 

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 14 
 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 

 

 

§ 15 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: 

 

 

 

 
 

 


