
Załącznik nr 4 
ZS-PWW/221/1/14 

(projekt) 
 
 

UMOWA nr ……/2014 
na dostawę artykułów spożywczych do stołówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej  

 
zawarta w Woli Wiązowej, w dniu ……………….2014r. pomiędzy: 
 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Wola Wiązowa  42  97-438 Rusiec ,  

NIP: 769-20-10-460, 
zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:……………..… – dyrektora zespołu  
przy kontrasygnacie  

…………………………. – głównego księgowego zespołu 

z jednej strony 

a 

……………………………………………………………………………………………, 

zwanym „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez:  ........................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

z drugiej strony, o następującej treści: 
 

§1 

W wyniku dokonanego w dniu ……………………………………….…..2014 r. wyboru oferty w 

części: 

…………………………………………………………………………………………………………...,  

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną  

w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  

do wykonania dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 

Wiązowej, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną 

ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§2 

Termin świadczenia dostaw: od daty zawarcia umowy do 30.06.2015r., w dniach nauki szkolnej. 
 

§3 

Dostawa artykułów spożywczych nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia 

złożenia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego zamówienia, w godzinach ustalonych przez 

strony. 

Koordynatorem wykonania umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Woli Wiązowej. 
 



§4 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy. Podstawę wynagrodzenia 

stanowi cena zawarta w ofercie przetargowej. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przez cały 

okres umowy stałych cen, zgodnych z ofertą przetargową.  

 

 
 

§5 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą artykułów spożywczych  

oraz zagwarantuje ich wysoką jakość, zgodną z obowiązującymi normami i stosownymi 

przepisami prawnymi w tym zakresie. 

2. Dostarczane artykuły muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem sanitarnym, 

każde opakowanie musi zawierać, co najmniej następujące dane: 

 nazwę produktu i rodzaj,   

 wykaz składników, 

 termin przydatności do spożycia,  

 masę netto, 

 warunki przechowywania,  

 nazwę i adres producenta. 

3. Wraz z dostarczonymi artykułami spożywczymi, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

fakturę VAT. 

4. Za dostarczony towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem w terminie ……….. 

dni od daty otrzymania faktury VAT. 
 

§6 

Wykonawca dopuszcza zmiany w zapotrzebowaniu ilościowym artykułów spożywczych, z przyczyn 

obiektywnych (np. niska frekwencja dzieci korzystających ze stołówki), do +/- 20% ilości 

wykazanych  w szczegółowym zakresie dostaw - załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
 

§7 

1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy lub w razie 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwu miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, którego bieg wyznacza się od daty złożenia wypowiedzenia w formie 

pisemnej. 
 



§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§9 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle realizacji umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

§11 

Integralną częścią umowy są: 

- Oferta Wykonawcy złożona w dniu ……………………….., 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ...................................... 
 

 

§12 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż akceptuję projekt niniejszej umowy. 
 
……………………………………………………. 

(data, podpis Wykonawcy) 


