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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

 Wzór Umowy Pakiet 1/ Pakiet 2/ Pakiet 3/ Pakiet 4/ Pakiet 5/ Pakiet 6/ Pakiet 7/ Pakiet 8 
UMOWA NR … 

 
zawarta w dniu ………………………..…..r. w Sulejowie, pomiędzy: 
 
Gminą Sulejów, w imieniu i na rzecz której działa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie           
 ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów  
NIP: 771-17-68-348 
reprezentowaną przez: 
Renatę Kumidaj – Dyrektora Szkoły  
zwanym dalej „ Zamawiającym” 
a  
……………………………………………. 
NIP:………………………. 
reprezentowanym przez  
…………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych,  została zawarta umowa  o następującej 
treści: 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Jana Pawła II w Sulejowie w 2020 roku określonych co do rodzaju i szacunkowych ilości w 

załączniku nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą) do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnego z 

opisem wynikającym z załącznika, wraz z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (miejsce odbioru) własnym staraniem i na własny koszt bez obciążania z tego tytułu 

Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

3. Miejsce dostaw określono jako siedziba Zamawiającego do magazynu w szkolnej stołówce 97-330 

Sulejów, ul. Konecka 45.  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne certyfikaty/atesty 

właściwych urzędów. 

5. Dostawy sukcesywne w okresie obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.  

7. Dostarczane artykuły wymienione w ust. 1 muszą mieć aktualną datę ważności, w danej partii 

zamówienia muszą posiadać co najmniej 2 - miesięczny termin przydatności do spożycia, licząc od daty 

ich dostarczania do Zamawiającego. Termin ten nie dotyczy w szczególności świeżych warzyw, 

owoców, mięsa, drobiu i wyrobów garmażeryjnych, jaj, mleka i produktów mleczarskich (zgodnie z 

ofertą).  

8. Przedmiot umowy będzie dostarczony do Zamawiającego w początkowym terminie jego przydatności 

lub daty minimalnej trwałości. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zamiany ilości asortymentu wyszczególnionego w 

załączniku nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą) pomiędzy pozycjami w danym pakiecie przy zachowaniu 

tych samych cen jednostkowych brutto na poszczególny asortyment w ramach wartości brutto 

określonej w załączniku nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą),  pod warunkiem nieprzekroczenia wartości 

brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1. 

 
§ 2 
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Termin realizacji umowy 
1. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że 

dostawy będą realizowane w okresach przebywania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia, a nawet całkowitego wstrzymania dostaw w okresie 

wakacji, ferii, przerw świątecznych oraz w dniach związanych z przerwą w działalności stołówki 

wynikającą z organizacji roku szkolnego. 

3. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez drugą stronę.  

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

3 reklamacji, a w przypadku rażącego (istotnego) naruszenia warunków dostaw, w szczególności 

dostarczania asortymentu wybrakowanego, przeterminowanego, brudnego lub złej jakości, itp. 

5. Niezależnie od powyższego, umowa wygasa z dniem zaprzestania działalności lub wykorzystania kwoty 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §4 ust. 1 lub zmiany profilu tej działalności przez  

Zamawiającego. 

 

§ 3 
Szczegółowy zakres  

1. Dostawy towaru odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

każdorazowo na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na 

adres ………………….. lub telefonicznie pod nr telefonu …………………………… . 

2. Zamówienie określać będzie przedmiot zamówienia wraz z danymi niezbędnymi do prawidłowego 

zrealizowania dostawy oraz potrzebną ilość. 

3. Gwarantowana ilość zamówionych artykułów to 70% artykułów wymienionych w formularzu 

asortymentowo-cenowym (zgodnie z ofertą).  

4. Produkty żywnościowe muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w 

formularzu asortymentowo-cenowym (zgodnie z ofertą) przez Zamawiającego lub w opakowaniu o 

gramaturze wskazanej przez Wykonawcę. 

5. Towar musi zostać dostarczony w terminie maksymalnie 3 dni roboczych. Towar musi zostać 

dostarczony:  (zgodnie z ofertą):  

 Pakiet 2 MIĘSO, DRÓB; Pakiet 3 WARZYWA, OWOCE; Pakiet 4 PRODUKTY MLECZARSKIE I JAJA: 

w godz. 7:00-8:00 danego dnia, na który jest zamawiany towar.  

 Pakiet 7 PRODUKTY GARMAŻERYJNE w godz. 7:00-10:00 danego dnia, na który jest zamawiany 

towar.  

 Pozostałe pakiety w godz. 7.00-15.00.  

6. Bieg terminu dostawy będzie liczony od dnia następnego roboczego po dniu złożenia zamówienia do 

dnia dostarczania do siedziby szkoły przy składaniu zamówienia. Za dzień realizacji przedmiotu umowy 

uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację dostaw wszystkich zamówionych 

artykułów.  

7. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. Przyjęcie towaru 

odbywać się będzie na podstawie faktury. 

9. Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczonego towaru odbywać się będzie w momencie wydawania 

towaru. 

10. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie pilnym od 

zgłoszenia. Towar zakwestionowany Wykonawca wymienia na inny pełnowartościowy w ciągu 24 

godzin od momentu dostawy, natomiast w przypadku zamówień na mięso, drób, warzywa, owoce, 

produkty mleczarskie i jaja, produkty garmażeryjne w ciągu maksymalnie 2 godzin od 

zakwestionowania towaru. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z 

zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a także nie dokonania niezwłocznej 

jego wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający w w/w okolicznościach ma 

prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z 
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tego tytułu obciążają Wykonawcę.  

11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne z obowiązującymi 

przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty.  

12. Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa 

środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w środku spożywczym, 

termin przydatności do spożycia.  

13. Produkty żywnościowe objęte dostawą będą spełniały wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady 

systemu HACCP niezbędne w zakładach żywienia zbiorowego w szczególności:  

       - odpowiednie normy jakościowe lub atesty,  

       - odpowiednie oznakowanie i termin  przydatności do spożycia, 

       - odpowiedni sposób przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu, 

       - odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 

14.  Na czas trwania umowy Wykonawca posiada aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji 

Sanitarnej/Weterynaryjnej potwierdzającej spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny 

w procesie produkcji lub w obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówień Zamawiającego 

zgodnymi z procedurami HACCP.  

15. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. 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. 

16.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz 

posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty lub atesty i bierze całkowitą 

odpowiedzialność w tym zakresie. 

17. Dostarczone artykuły będą posiadały czytelne i trwałe oznakowanie, a zwłaszcza termin przydatności 

do spożycia.  

18. W przypadku zmiany nazw artykułów stanowiących przedmiot zamówienia strony zastrzegają 

możliwość wprowadzenia nowych nazw do załącznika nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą). 

19. Zamawiający może zlecić specjalistycznemu laboratorium przeprowadzenie badań w zakresie 

zgodności dostarczonych produktów z Polską Normą. W razie stwierdzenia odchyleń od norm kosztami 

badań obciążony zostanie Wykonawca. 

20. Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego, koszty w całym okresie korzystania z 

przedmiotu umowy (w tym koszty przechowywania, koszty przetworzenia, koszty wywozu odpadów) 

są kosztami Zamawiającego. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego maksymalne wynagrodzenie 

brutto w wysokości ……………. zł (słownie: ……………….zł) zawierającej podatek VAT według stawki 
właściwej wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług (zgodnie z ofertą). Rozliczenie nastąpi po 
cenach jednostkowych każdorazowo po wykonaniu dostawy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów z jednoczesnym 
zmniejszeniem do 30% wartości umowy określonej w ust. 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 
faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar cenę w złotych brutto, podaną w załączniku 
nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą) do niniejszej umowy. Ceny podane w załączniku uwzględniają wszelkie 
koszty związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym koszty  dostawy i zgłaszanych reklamacji. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane 
w tej walucie. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową, na całkowity czas trwania umowy 
określony w §2 i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy. Wykonawcy nie 
przysługują żadne inne świadczenia. 
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6. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty związane z dostawą, koszt zakupu 
produktu, produkcji, transportu, opakowania, rozładunku. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po każdej dostawie. 
8. Zapłata następować będzie przelewem w ciągu …… dni (zgodnie z ofertą) od daty otrzymania poprawnie 

wystawionego rachunku/faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy po uprzednim 
sprawdzeniu jakości dostarczonych artykułów oraz ich odbiorze.  

9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Faktury za wykonanie wyżej wymienionej Umowy prosimy wystawić w następujący sposób: 
 
Nabywca: Gminę Sulejów, NIP: 771-17-68-348, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów 
 
11. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za pośrednictwem 

platformy elektronicznego fakturowania. 
12. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto za przedmiot zamówienia w trakcie obowiązywania umowy 

wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT z zastrzeżeniem ust. 13. 
13. W przypadku zmiany gramatury bądź wycofania przez producenta artykułów spożywczych określonych 

w załączniku nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą), zostanie przeliczona cena brutto 1 grama zamawianego 
artykułu. 

14. Podstawę do przeliczenia, o których mowa w ust. 13 stanowić będzie gramatura oraz cena brutto 
danego artykułu, określona w załączniku nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą). 

15. Kwota brutto, którą Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić za jedno opakowanie zamawianego 
artykułu, stanowić będzie iloczyn ceny 1 grama zamawianego artykułu oraz gramatury podanej na jego 
opakowaniu. 

16. W przypadku zmian organizacyjnych Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian płatnika. 
 

§ 5 
Obowiązki i rozliczenia z podwykonawcą 

1. Wykonawca wykona osobiście następujący zakres prac wynikających z przedmiotu zamówienia: 
…………………………….… 

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących prac: 
…………………………….… 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca może: 
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom; 
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 
d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

5. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 
należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o 
podwykonawstwie,  

c) zakres dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy; 
d) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu dostaw wynikająca z 

oferty Wykonawcy; 
e) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 
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f) zapłata wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu usług lub dostaw nastąpi po ich odbiorze,  
g) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres dostaw lub usług wykonanych 
przez Podwykonawcę. 

7. Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
dostaw lub usług przez Podwykonawcę. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego 
je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

13. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

14. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
15. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na łączną 
sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

17. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 
 

§ 6 
Ochrona danych 

1.  Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 
przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 
udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w 
okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w 
interesie publicznym przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. 
Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e- mail, stanowisko służbowe 
i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które 
zostały jej udostępnione w ramach Umowy.  

3. Każda ze Stron oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, zapewniające 
bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka związanego z ich 
przetwarzaniem. 
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4. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie 
niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do 
zagwarantowania, że nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez jego pracowników, 
współpracowników oraz reprezentantów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować swoich pracowników, współpracowników i 
reprezentantów o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych, tj. przekazać zapisy Klauzuli 
Informacyjnej RODO, którą Zamawiający udostępnił Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z 
przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, 
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 
1) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości niedostarczonej partii 

towaru za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w danej dostawie, 
2) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 5% wartości towaru 

dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na wymianę towaru, 
3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 
4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia; 
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki; 
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki.                
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez  

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 4 ust. 1. 
3. Za zwłokę w zapłacie faktury obowiązują odsetki ustawowe. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne, 

na zasadach ogólnych.  
5. Niezależnie od przewidzianych w ust. 1 kar umownych, strony zastrzegają prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w 
sytuacji gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy. 

2) Zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje 
któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie i pomimo wezwania stan trwa 
nadal. 

3) W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków jakościowych dostarczonego towaru, 
niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem lub opisem towaru zgodnie z SIWZ, której 
Wykonawca pomimo trzykrotnego wezwania nie usunął. 

4) W przypadku zwłoki w terminie dostawy stwierdzonej minimum 3 razy.  
5) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.  
6) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
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powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego za dostawy już wykonane.  

2. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 1 pkt 6) nie jest odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących 
po stronie  Wykonawcy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 
7 ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie.  

5. Wykonawcy przysługuje odstąpienie od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia odbioru zamówionego towaru bez uzasadnionych przyczyn, pomimo 

pisemnych wezwań Wykonawcy; 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  

okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 

§ 9 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu – pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość 
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 
umowy lub w przypadku wystąpienia w szczególności  następujących okoliczności: 

a) Zmiany cen rzeczy mogą być dokonywane w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub 
opłat celnych, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości. 

b) W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony 
dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie 
przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 

c) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania towarów objętych umową w cenach niższych niż 
ceny zawarte w ofercie przetargowej. 

d) Zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu 
na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestana produkcji, pod warunkiem 
zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych. 

e) Zmiany ilości asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr Pakiet …… (zgodnie z ofertą) pomiędzy 
pozycjami w danym pakiecie przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych brutto na poszczególny 
asortyment w ramach wartości brutto określonej w § 4 ust. 1.  

f) Zmiany terminu, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, gdy niezbędna 
jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile 
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania 
umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza również zmiany w sytuacjach: 
a) zmiany terminu wykonania zamówienia, w razie wystąpienia siły wyższej mającej bezpośredni wpływ 

na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie 
stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu 
nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy 
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone 
stany klęski żywiołowe, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki 
generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, 
ogłoszenie żałoby narodowej, 

b) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od 
stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu 
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przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,  

c) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych właściwych dla przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 
4. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

stronę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

Integralną część umowy stanowią: 

Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem asortymentowo-cenowym dla Pakietu ………… (zgodnie z ofertą) 

SIWZ z załącznikami. 

 
Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: 

 
 


