
                                                                                                                                                           Załącznik nr 10 

 

UMOWA Nr…………/………… 

 

Zawarta w dniu ………………………roku pomiędzy: 

Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu ,  

p………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a:…………………………………………………………………………………………........................................ 

reprezentowanym przez: 

p……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

na dostawę produktów żywnościowych………………………………………………………………………. 

                                                                                        §  1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę produktów żywnościowych na 

potrzeby stołówki szkolnej. 

 §  2 

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 03 września 2012 r. 

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31 sierpnia 2013 r. 

3.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a których nie 

można było wcześniej przewidzieć, dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu 

umowy. 

                                                                                       § 3  

1.Dopuszcza  się zmian cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych przez GUS. 

2.Ceny poszczególnych produktów określone na fakturze w przypadku waloryzacji cen mają być 

zrewaloryzowane w oparciu o wskazany w pkt.2 wskaźnik GUS 

3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 14 dni od daty dostawy i wystawienia faktury. 



7.W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania 

ustawowych odsetek. 

                                                                                          §  4 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym 

gatunku, z określonym terminem ważności. 

2.Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia 

telefonicznego. 

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego 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. 

4.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja 

zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na 

towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 

5.W przypadku nie przestrzegania terminu dostawy oraz powtarzających się uchybień w realizacji 

warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia. 

6.Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej 

w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. 

                                                                                         § 5 

1.Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne: 

2.Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 10% wartości zamówienia, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie 

odpowiada Zamawiający 

b) 0,5% wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki 

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) 10% wartości zamówienia , gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

nie odpowiada wykonawca 

b) 0,5% wartości za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru  

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

                                                                                              

 



                                                                                             § 6 

1.Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego bądź otwarcia likwidacji 

Wykonawcy z właściwego rejestru. 

                                                                                              § 7 

W sprawach nieuregulowania niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

                                                                                              § 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                                              § 9 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca 

Załącznikami do niniejszej umowy  stanowiącej jej integralną część są: 

Załącznik nr ……….. – Formularz cenowy 

Załącznik nr………....- Formularz ofertowy 

 

  

 

              ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 

  

1………………………………………………..                                                   1……………………………………………………                                        

 

 

 

 

 

 


