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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr .....
(Projekt)
zawarta dnia .......................... w Klukowie pomiędzy:
Gminą Klukowo
mającą siedzibę w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP 722 152 60 98, REGON 450670189
reprezentowaną przez:
Pawła Klepackiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie
mającą siedzibę w 18-214 Klukowo, ul. Szkolna 8
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
...........................................................................................
...........................................................................................
reprezentowanym przez:
..........................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego, wyboru oferty
Wykonawcy o następującej treści:
§1
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego i dotyczy zamówienia pn. „Sukcesywne dostawy
mięsa i wędlin na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Klukowie w 2021 roku”.
§2
Umowa niniejsza obejmuje zamówienie pn. „Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin na
potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie
w 2021 roku”, zgodnie z formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę do zapytania
ofertowego. Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę stanowi załącznik do niniejszej
umowy.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
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2. Maksymalną wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie formularza
ofertowego złożonego przez wykonawcę wg wzoru – załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego, na kwotę brutto …………………………. PLN, (słownie złotych:
……………………………………………………………………..………………………)
3. Podana wartość brutto zawiera wartość towaru netto i podatek VAT, a także koszty
załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia towaru do wskazanego pomieszczenia
w siedzibie Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę
w ramach wykonania zamówienia.
4. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty z wyjątkiem:
a) zmiany nazwy towaru w przypadku, kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry
towaru, który przestał być wytwarzany,
b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na artykułu spożywcze, których dostawy
dotyczy umowa.
§4
1. Wykonawca dostarcza produkty:
a) zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w opakowaniach
jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze
bardzo zbliżonej, nie większej niż opisana przez Zamawiającego;
b) dopuszczone do sprzedaży;
c) spełniające obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Polskich Normach oraz prawie żywnościowym. Dostarczana żywność
musi być świeża, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia, który upływa
nie wcześniej niż przed upływem 5 dni od daty dostawy (artykuły charakteryzujące się
krótkim terminem spożycia muszą zostać dostarczone na minimum 3 dni przed
upływem terminu przydatności do spożycia), niezamrożona (nie dotyczy mrożonek),
cechować się wysokimi walorami smakowymi. Dostarczany asortyment winien być
dobrej jakości w gatunku pierwszym, oraz spełniać wymagania wynikające
z obowiązujących przepisów prawa;
d) w zależności od rodzaju asortymentu w zamkniętych i nieuszkodzonych
opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka
spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności
do spożycia oraz gramaturze/litrażu;
e) pierwszego gatunku;
f) czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania
jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich
Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy
ważności do spożycia, upływające nie wcześniej niż przed upływem 5 dni od daty
dostawy;
g) własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP,
w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych;
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h) do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu
artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich
jakości;
i) w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia
do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami
„dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu,
higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu).
Żywność będzie dostarczana w pojemnikach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał
opłat (np. kaucji). Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu pojemników
Wykonawcy przy następnej dostawie;
j) w godzinach pracy kuchni, ustalanych każdorazowo z intendentką stołówki w Szkole
Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie, bądź z inną osobą
upoważnioną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Klukowie, w dni robocze następujące po dniu złożenia zamówienia, w ilości
zgodnej z zamówieniami częściowymi, składanymi telefonicznie bądź pisemnie
najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę, wg cen określonych
w formularzach cenowych.
2. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub normami
europejskimi.
4. Pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz
Zamawiającego żywnością muszą posiadać aktualne, określone przepisami o chorobach
zakaźnych i zakażeniach – orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
5. Towar zakwestionowany przez Zamawiającego ze względu na brak spełniania warunków,
o których mowa w poprzednich ustępach, Wykonawca wymieni na inny
pełnowartościowy w ciągu 2 godzin od zakwestionowania towaru.
6. W przypadku zwiększenia, bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamawianych towarów.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
W takiej sytuacji należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie ustalane w oparciu o ilość
dostarczonych artykułów spożywczych oraz zadeklarowane w ofercie ceny jednostkowe.
7. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby wszystkie dokumenty (atesty, certyfikaty,
jakości) dostarczanych przez niego artykułów były załączone do każdej partii surowców
w języku polskim.
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8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów w czytelnie oznakowanych
opakowaniach zbiorczych (w języku polskim).
§5
1. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu jak najrzetelniejszego wykonywania
niniejszej Umowy mając na uwadze charakter świadczonych przez siebie usług.
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną
…………………………………………….
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną
…………………………………………….

za
za

realizację
realizację

umowy

jest:

umowy

jest:

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią praw
i obowiązków wynikających z Umowy, w całości ani w części.
§6
Wykonawca w zakresie sposobu, czasu i miejsca wykonywania umowy podlega nadzorowi
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie lub osoby
przez niego wyznaczonej oraz organów nadzorujących funkcjonowanie szkoły.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu
prawidłowo wystawioną fakturę VAT z terminem płatności ……… dni oraz dokumenty
potwierdzające jakość i pochodzenie dostarczanego towaru.
2. Za wykonane dostawy Wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości zgodnej z wartościami
brutto wynikającymi z faktur VAT, w terminie ………… dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu
do banku prowadzącego jego rachunek.
4. Dane cenowe określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
§8
1. Jeśli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi, iż jakiekolwiek jego
świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w Umowie, Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o możliwości wystąpienia
opóźnienia. W zawiadomieniu Wykonawca określi prawdopodobny czas opóźnienia, jego
przyczynę oraz propozycję rozwiązania zaistniałego problemu w sposób, który
wyeliminuje poniesienie jakichkolwiek strat przez Zamawiającego. Gdyby jednak
Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę z tego tytułu, Wykonawca jest zobowiązany do
jej naprawienia.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu
Umowy, wynikające z nieterminowości dostaw, niewłaściwego przewozu lub
dostarczenia niewłaściwej jakości surowca.
3. W przypadku nieterminowości dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary
umownej za opóźnienie – w wysokości 20% wartości towaru brutto objętego dostawą.
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4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu niezgodnego z warunkami
Umowy, tj. niespełniającego wymogów zawartych w niniejszej Umowie, Zamawiający
ma prawo zwrócić Wykonawcy asortyment niezgodny z warunkami Umowy bez
ponoszenia kosztów ze strony Zamawiającego.
5. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z postanowień Umowy określonych w ust.
4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości
kwoty zawartej w formularzu ofertowym każdorazowo, za niedotrzymanie warunków
Umowy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od naliczania
kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
doręczenia mu wezwania do zapłaty. Opóźnienie w zapłacie kary umownej upoważnia
Zamawiającego do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z najbliższej płatności wykonywanej na
rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku trzykrotnego niewywiązania się Wykonawcy z postanowień Umowy
określonych w ust. 3, bądź ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy. Odstąpienie to nie wyłącza obowiązku zapłaty kar umownych przez
Wykonawcę.
10. Zamawiający, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku
z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, gdy:
a) Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania ze
strony Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego
naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 1 dzień,
b) wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja albo, gdy zaprzestanie on
wykonywania działalności gospodarczej.
§9
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub dostawa nie nastąpi
w określonym w Umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zakupu interwencyjnego od innego dostawcy (wykonania zastępczego dostawy) – w celu
zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości
i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu
Umowy oraz wartość Umowy o wielkość tego zakupu.
3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego
a ceną dostawy ustaloną w Umowie – w terminie 14 od doręczenia Wykonawcy wezwania
do zapłaty. Zamawiający ma prawo potrącić tę należność z najbliższej płatności
wykonywanej na rzecz Wykonawcy.
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§ 10
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie adresu,
nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu
adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem upływu terminu do odbioru
korespondencji po powtórnym zawiadomieniu przez operatora pocztowego albo zwrotu
korespondencji przez operatora pocztowego z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.
6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający.
7. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
a) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe.
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
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