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Załącznik nr 5 

 

 
Projekt umowy 

  
UMOWA Nr ………............................ 

  
UMOWA  NR  …………………………. 

 
zawarta w dniu ................................... 2013r. w Tczowie, pomiędzy Gminą Tczów, REGON 670224031,  
NIP 8111714505, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Andrzeja Wolszczaka – Wójta Gminy Tczów 
a  
............................................... z/s ......................................... zarejestrowaną w ............................ pod 
numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną dalej Sprzedawcą, 
reprezentowaną przez:   ..................................................................... 
 
w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) została zawarta niniejsza 
umowa o następującej treści: 

  
§ 1  

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu artykułów 
spożywczych objętych Częścią nr …………..…  
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr  6 stanowiącym 
integralną część umowy. 
3. Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
 

§ 2  
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od ……………………… do 31 sierpnia 2014 r. 

  
 

§ 3  
1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie 
w formie telefonogramu lub faksu, w których określi każdorazowo ilość i asortyment danej dostawy 
najpóźniej  do godz. 12.00 przed dniem dostawy.     
2. Dostawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw  zgodnie z zasadami i w terminach   
określonych w dniu dostawy. 

  
§ 4 

1. Artykuły spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,  
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii 
muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 
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w zakresie produktów żywnościowych. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP 
i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.  
2. Mięso i produkty drobiowe powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub 
pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, plombowane lub 
metkowane, czyste i nieuszkodzone. Każdy asortyment produktów powinien być dostarczony w 
oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do spożycia dla mięsa powinien wynosić nie mniej niż 5 
dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Do każdego pojemnika powinna być dołączona 
etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności do 
spożycia, nazwę dostawcy - producenta z adresem, warunki przechowywania oraz pozostałe 
informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami HACCP.  
3. Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne dla jaj konsumpcyjnych. 
Termin przydatności do spożycia powinien być nie krótszy niż 25 dni. 
4. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych 
opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty, czystych 
i nieuszkodzonych. Mięso i wędliny muszą być świeże, najwyższej jakości, przewożone zgodnie 
z wymogami HACCP i w warunkach spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Każdy 
asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do 
spożycia dla mięsa powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego. W dniu dostawy wędliny powinny  posiadać termin przydatności do spożycia nie 
krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta 
na dostarczonym artykule.  Do każdego pojemnika powinna być dołączona etykieta zawierająca co 
najmniej następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności do spożycia, nazwę dostawcy - 
producenta z adresem, warunki przechowywania oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie 
obowiązującymi przepisami HACCP.  
5. Mrożonki powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach, posiadających 
stosowne atesty, bez oznak rozmrożenia. Opakowania nie powinny wykazywać oznak uszkodzeń 
mechanicznych. Dostarczane produkty w dniu dostawy powinny posiadać termin przydatności 
do spożycia nie krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez 
producenta na dostarczonym artykule.  
6. Nabiał i wszystkie jego produkty powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę 
przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta.. Dostarczane artykuły spożywcze muszą przy 
każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie 
produktów żywnościowych. 
7. Owoce powinny być świeże, I gatunku, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane 
w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie 
nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych.  
8. Pieczywo i świeże wyroby piekarskie powinny być dostarczane w koszach plastikowych 
posiadających stosowne atesty. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go 
przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też 
wartości organoleptycznych. Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia.  
9. Artykuły spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, 
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii 
muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 
w zakresie produktów żywnościowych.  
10. Ryby mrożone powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach, 
posiadających stosowne atesty, bez oznak rozmrożenia. Opakowania nie powinny wykazywać oznak 
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uszkodzeń mechanicznych. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP i przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi. 
Dostarczane produkty w dniu dostawy powinny posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy 
niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania. 
11. Warzywa powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane 
w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie 
powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych.  
12. Ryba wędzona powinna być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, 
nazwę i adres producenta.  
13. Dostarczane produkty winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa 
dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), 
wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 577, z późn. zm.).  
  
  
 

§ 5 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Dostawcy zgodnie z przyjętą ofertą wg. cen określonych 
w załącznikach do niniejszej umowy.  
2.  Dostawca gwarantuje stałość cen  w okresie trwania umowy na dostarczane artykuły spożywcze 
określone w  załączniku do umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości artykułów spożywczych określonych 
w ofercie przetargowej. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała  z faktycznych 
potrzeb Zamawiającego.   
  

§ 6  
1. Rozliczenie dostaw będzie odbywało się etapami, po każdorazowym dokonaniu zamówionej 
dostawy i jej odbiorze przez Zamawiającego. Wartości poszczególnych dostaw będą wyliczane przy  
zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych w ofercie dostawcy i ilości dostarczonych 
artykułów  spożywczych.  
2. Po dokonaniu dostawy i jej odbiorze przez Zamawiającego, Dostawca wystawi i przekaże    
Zamawiającemu potwierdzoną, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,  fakturę VAT. 
3. W przypadku dostawy artykułów niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający odmówi przyjęcia 
danego  asortymentu. 
  

§ 7  
1. Artykuły spożywcze będą dostarczane Zamawiającemu transportem Dostawcy, koszty transportu       
ponosi Dostawca.  
2. Zamawiający w dniu dostawy dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonej partii 
dostawy. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia niezwłocznie zwrotu, wymiany wadliwych artykułów 
i pokrycia kosztów z tym związanych. 
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiotem umowy będzie towar dobrej jakości, przydatny  
do spożycia i dostarczony w ilości i asortymencie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego. 
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność 
dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych 
dopuszczonych do sprzedaży. 
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5. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości dostarczonych artykułów spożywczych załatwiane 
będą w terminie natychmiastowym. 
 

§ 8 
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za dostarczony towar. 
 
 

 
§ 9  

1.  Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)     za zwłokę w  realizacji dostaw przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto należnego Dostawcy za daną dostawę . 
b)   za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy – w wysokości 10 % wartości umownej 
ceny brutto.  

2.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 
szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 
dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym 
związkiem z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem danego zobowiązania umowy przez  
stronę drugą.  
3.   Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z zasadnym i udowodnionym żądaniem 
zapłaty.  
4.   Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 
Dostawcy.  
     

  
§ 10  

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

 1)   wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, 

  2)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 
  3)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 
  4)  Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn.  

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli, Zamawiający odmawia   
bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw.  
3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego       
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

  
§ 11  

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności . 
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§ 12  
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo 
i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

  

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

  
 

§ 14  
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

             Zamawiający:                                                                                       Dostawca: 

 


