
Załącznik nr 7 do SIWZ dla przedmiotu zamówienia 

 

UMOWA  NR….. 

dnia …………..…..2016 r. w Nowym Mieście Lubawskim pomiędzy: 

Zespołem Szkolno - Przedszkolnym z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3, 13-300 Nowe 

Miasto Lubawskie zwaną w dalszej części Umowy KUPUJĄCYM, reprezentowaną przez: 

mgr Jerzego Resickiego Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, ul. Jagiellońska 3,                   

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

a 

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

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

zwaną / ym w dalszej części Umowy SPRZEDAWCĄ, prowadzącym działalność gospodarczą 

wypis z ewidencji działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

reprezentowaną przez  …………………………………………..………………………….……. 

 

w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu przeprowadzonym                              

w trybie przetargu nieograniczonego realizowanym na podstawie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, została zawarta następująca umowa: 

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje, a kupujący kupuje artykuły żywnościowe w ilości i asortymencie 

zgodnie z ofertą i formularzem cenowym nr…… sprzedawcy, stanowiącym załącznik nr 2                                         

do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

2. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie w częściach, w ilości i terminach 

wynikających z pisemnego zamówienia Kupującego. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Kupującemu towaru należytej jakości                    

i odpowiadającego polskim normom obowiązującym w tym zakresie. 

4. Sprzedawca dostarczać będzie Kupującemu przedmiot umowy do miejsca wskazanego 

przez Kupującego własnym transportem i na własny koszt w ciągu 24 godzin od złożenia 

zamówienia przez Kupującego. 

5. Strony ustalają, że miejscami dostaw będą kuchnia szkolna przy ul. Jagiellońskiej 3                 

oraz kuchnia przedszkolna przy ul. Tysiąclecia 3.  



6. Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów. W przypadku dostarczenia 

artykułów niezgodnych z umową, złej jakości i nie odpowiadających polskim normom 

obowiązującym w tym zakresie zobowiązany jest do ich wymiany na towar wolny od wad 

na własny koszt w terminie 24 godzin od zawiadomienia przez Kupującego, a jeżeli 

wyznaczony termin jest dniem wolnym od pracy - pierwszego dnia roboczego 

następującego po wyznaczonym dniu.  

§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę - ……………………………zł brutto 

(słownie)....................................................................................................................................

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

2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa formularz cenowy oraz oferta Sprzedawcy 

stanowiące załączniki do niniejszej umowy.  

3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty Sprzedawcy.  

4. Cena za przedmiot umowy płatna będzie w częściach odpowiadających faktycznie 

dostarczonym częściom przedmiotu umowy z zachowaniem cen jednostkowych 

określonych w formularzu cenowym. 

5. Cena za przedmiot umowy płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

Kupującemu przez Sprzedawcę faktury obejmującej towar faktycznie dostarczony, 

przelewem na konto Sprzedawcy. 

6. Podstawą do wystawienia przez Sprzedawcę faktury jest podpisany przez Kupującego 

protokół odbioru towaru. 

7. Kupujący zastrzega, iż faktyczne zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe mogą być 

niższe od ilości wskazanych w formularzu cenowym. 

§ 4 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: Kupujący może żądać od Sprzedawcy zapłaty 

kary umownej w następujących przypadkach: 

a) w wysokości 1,5 % wartości realizowanego zamówienia w razie niedotrzymania 

terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5 za każdy dzień zwłoki, 

b) w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia objętego umową, za odstąpienie od umowy 

przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca. 

§ 5 

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostarczy po terminie 

określonym w  § 2 ust. 5 i 6 umowy, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu 

interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie 



dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio ilość i wartość 

przedmiotu umowy.  

3. W przypadku zakupu interwencyjnego Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu 

Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną zakupu ustaloną 

niniejszą umową. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  

§ 8 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

formularz cenowy oraz oferta Sprzedawcy. 

 

              

  KUPUJĄCY        SPRZEDAWCA 

 


