UMOWA
na dostawę …………
(postępowanie nr …………………………………….)

zawarta dniu ………………………… r. pomiędzy POWIATEM LESKIM UL. RYNEK 1 , 38-600 LESKO
NIP: 688-124-45-72 REGON: 371034980–SZKOLNYM SCHRONISKIEM MŁODZIEŻOWYM „BIESZCZADNIK”
Z SIEDZIBĄ PRZY UL.JANA PAWŁA II 18 B, 38-600 LESKO w reprezentowanym przez Dyrektora
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku - Agnieszką Chwałą działającą
na podstawie uchwały Nr 1.6.2018 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik”
w Lesku do składania oświadczeń woli, w dalszej części umowy Zamawiającym,
a Firmą:
……………………………………………………………,
dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:
1. …………………………………………

–

NIP;…………………………………………………. zwanym

……………………………………………
§1

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. zm.), zwanego dalej
„postępowaniem”, została zawarta umowa o następującej treści:
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaopatrywanie placówki oświatowej
-Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w …………………………………………….
określone w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ .
1. Wykonawca będzie dostarczał produkty na telefoniczne, pisemne lub elektroniczne
zamówienie pod adres placówki:
Szkolne Schroniska Młodzieżowe „Bieszczadnik” al. Jana Pawła II 18 b, 38-600 Lesko.
2. Osoby upoważnione do dokonywanie zamówień ze strony Zamawiającego:
a) ……………………………………………. tel. kontaktowy/ e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………. tel. kontaktowy/ e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Osoby odpowiedzialne za realizację dostaw ze strony Wykonawcy:
a)………………………………………………………………………………………………….…..tel. kontaktowy/ e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………….…..tel. kontaktowy/ e-mail:
4. Wielkość każdej dostawy, jej termin ( dzień, godziny) oraz rodzaj zamawianego
asortymentu wynikać będzie z zamówień składanych przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego
5. Zamówienia składane będą drogą telefoniczną, faksową lub pisemną w zależności od
potrzeb Zamawiającego na 24 godziny przed realizacją zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni
wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.

7. W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca
przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji
§2
1. Zamówione artykuły (wymienione w załączniku do niniejszej umowy) stanowiące
przedmiot dostawy będą dostarczane w opakowaniach czystych, nieuszkodzonych,
dopuszczonych do przechowywania i transportu danego rodzaju artykułów.
2. Zamówione artykuły będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą
dostarczone nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla
danego produktu
3. Dostarczana żywność będzie oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem
identyfikacyjnym umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii
produkcyjnej oraz terminem przydatności do spożycia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia i żądania wymiany lub reklamacji
dostawy w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego artykułu, niezgodności
ilościowej lub dostarczenia towaru, który nie został zamówiony.
5. W przypadku niezgodności ilościowej lub złej jakości dostarczonego towaru Wykonawca
zobowiązuje się do uzupełnienia ilości lub wymiany towaru na towar dobrej jakości
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tak aby możliwe było jego użycie zgodnie
z zapotrzebowaniem w dniu zaplanowanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego towaru u innego dostawcy
w przypadku nie wypełnienia obowiązku określonego w § 2 ust. 5, odmowy dostawy lub
nieterminowej dostawy. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj.
różnicą między ceną zapłaconą faktycznie przez Zamawiającego innemu dostawcy, a ceną
w jakiej miał dostarczyć dany towar Wykonawca, w przypadku , gdyby ta cena była wyższa
od ceny określonej w niniejszej umowie oraz ewentualnymi kosztami transportu dostawy
7. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru do magazynu
Zamawiającego w opakowaniu Wykonawcy na podstawie zamówień dostosowanych do
jego potrzeb, składanych pisemnie lub telefonicznie przez upoważnioną osobę ze strony
Zamawiającego .
8. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi
wymagania sanitarne (w tym dotyczące czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem).
9. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim
do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego.
Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach
prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, Każdy produkt winny być wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP
10.
Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza,
że dostarczone artykuły spożywcze są artykułami pierwszego gatunku z określonym
terminem ważności oraz odpowiadają Polskim Normom i są zgodne z normami
określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Materiały użyte do
opakowania towaru winny być dopuszczone do kontaktu z żywnością.
11.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do placówek własnym transportem, na
własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub
zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości
dostawy (możliwość zgłoszenia potrzeby dowozu do 2 razy w trakcie dnia).
12.
Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie
zamówienia pisemnego telefonicznego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

13. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych
asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu co nie skutkuje
uprawnieniem Wykonawcy do roszczeń finansowych i prawnych w stosunku do
Zamawiającego.
14. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie
zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.
15. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówienia w swojej siedzibie tj. Al. Jana Pawła
II 18 B, 38-600 Lesko.
16. Odbioru dokonają osoby upoważnione do dokonywania zamówień – wskazane
w niniejszej umowie.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru w przypadku niezgodności
towaru ze złożonym zamówieniem. Towar zostanie wówczas zwrócony Wykonawcy
i odebrany transportem na koszt Wykonawcy i jego ryzyko. .
18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie w
tym samym dniu do jego wymiany na towar wolny od wad w ilościach zakwestionowanych
przez Zamawiającego.
19. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień
w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy
bez wypowiedzenia.
20. Rozliczenia za dostawę zamówionego towaru będą odbywały się na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę każdorazowo po dokonanej dostawie. Faktury będą
posiadały …………….. dniowy termin płatności i będą wystawione na następujące dane:
Nabywca:
Powiat leski
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
Odbiorca/Płatnik/Adresat:
Szkolne Schroniska Młodzieżowe „Bieszczadnik”
Al. Jana Pawła II 18 B
38-600 Lesko.
21. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące produktów
żywnościowych określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności:
a) ustawie z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
2017, poz. 149 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy.
b) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
(Dz.U. 2017 poz. 2212 ) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy.
c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 ze
zm.) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach.
22. Umowę zawiera się na okres od dnia …………. r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§3
1. Za dostarczane produkty zapłaci Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Bieszczadnik” w Lesku,
ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przelewem (na wskazane w fakturze
konto) w terminie ……………. dni od otrzymania faktury.
3. Szacunkowa wartość dostawy wynosi: …………………………netto …………………………… brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………złotych 00/00).
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą
umowa naliczane będzie według cen przedstawionych w cenniku, stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wynikać będzie z iloczynu liczby
określonych artykułów oraz ich cen ujętych w cenniku.
5. Wynagrodzenie, o który mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
6. Podana w § 3 ust. 3 wartość zamówienia może być zmieniona w zależności od potrzeb
Odbiorcy .
7. Okres niezmienności cen zaoferowanych przez Wykonawcę wynosi 30 dni od dnia
podpisania umowy, a ceny poszczególnych pozycji, określone w formularzu cenowym
mogą być aktualizowane co dwa miesiące po ww. okresie (obniżone lub w przypadku
znaczących zmian cen artykułów spożywczych i innych przekraczających 10% podanych
wartości w formularzu cenowym podwyższone w związku z sezonowością i odstępczością
produktów na rynku). Każdorazowa zmiana cen musi być udowodniona pisemnie przez
Wykonawcę i uzgadniana z Zamawiającym oraz wymagać będzie jego akceptacji.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących
artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w Formularzu
cenowym, różniących się od nich nazwą i producentem.
9. Ze względu na często zmieniające się nazwy produktów Zamawiający w trakcie trwania
umowy dopuszcza także możliwość dokonywania zakupów artykułów równoważnych
takich, które nie zostaną wymienione w formularzu ofertowym, a odpowiadają
właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu, różnią się od nich nazwą
i producentem.
10. Decyzję o uznaniu towaru za równoważny podejmuje Zamawiający .
§4
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
a) za opóźnienie w dostawie zamówionego na dany dzień towaru w wysokości 5% wartości
brutto nie dostarczonej w terminie dostawy - za każdy dzień opóźnienia;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5%
ogólnego miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto;
c) w przypadku dostarczenia wyrobów innych niż zostały zamówione przez Zamawiającego
lub gdy dostawy nie będą odpowiadały normą co do jakości , w wysokości 10% wartości
brutto dostawy objętej reklamacją.
2. Za opóźnienie w terminie płatności Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki
w ustawowej wysokości.

§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie układowe
lub likwidacja.
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c) Wykonawca przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 3 dni pomimo
pisemnych lub telefonicznych wezwań Zamawiającego do wznowienia dostawy.
d) w przypadku trzykrotnego braku terminowej dostawy towaru przez Wykonawcę.
e) w przypadku trzykrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru nie spełniającego
norm jakościowych.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§6
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej:
1) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej
stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego
podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych
z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania Umowy;
3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, w miejscu realizacji umowy, przez
którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej
Strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od Stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar
i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia;
4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub decyzjami przełożonych, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy.
5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową.
6) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy

2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie
mógł przewidzieć, pomimo iż działa z należytą starannością,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy określonej pierwotnie
w umowie.
3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli
dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
1) na podstawie postanowień umownych, które określają zakres tych zmian w szczególności
możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia tych
zmian,
2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców.
4. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
5. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli łączna
wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)
§7
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawo Zamówień publicznych (Pzp).
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§9
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego, 1
egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowy
Część zamówienia ……………………………………….

Lp.

Nazwa produktu

ZAMAWIAJĄCY:

J.m.

Cena jednost.
netto

VAT

Cena jednost.
brutto

[zł]

%

[zł]

WYKONAWCA:

