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Załącznik nr 5 

Wzór umowy 
   

UMOWA  NR  …………………………. 
 
zawarta w dniu ................................... 2013r. w Tczowie, pomiędzy Gminą Tczów, Tczów 124,  26-706 
Tczów, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Andrzeja Wolszczaka – Wójta Gminy Tczów 
a  
............................................... z/s ......................................... zarejestrowaną w ............................ pod 
numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną dalej Dostawcą, 
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 załącznikach nr 1A – 1F 
stanowiących integralną część umowy. 
3. Oferta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
 

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

  
 

 § 3 
1. Strony dopuszczają, że następujący zakres dostawy: …………………………….……………………… - może 
zostać wykonany przez podwykonawców, o ile zamiar taki Dostawca wskazał w złożonej ofercie. 
2. Zawarcie umowy przez Dostawcę na dostawy wymienione w punkcie 1 z podwykonawcą nastąpić 
może tylko i wyłącznie w trybie niżej określonym: 
a) do zawarcia przez Dostawcę umowy na dostawy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Dostawcę  
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz ze wskazaniem części dostawy określonej w umowie 
lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy; 
b) umowy, o których mowa w punkcie a) powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, która nie może być sprzeczna z przedmiotową umową . 
3. Za działania podwykonawcy Dostawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 
4. Dostawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie później niż 
w terminie określonym ustawą z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty transakcji handlowych 
(Dz. U. 2003 r., Nr 139, poz. 1323 z póź. zm.). Fakt uregulowania wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcom Dostawca udokumentuje Zamawiającemu w dniu składania faktury za dany okres 
rozliczeniowy. 
 

§ 4 
Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Dostawcy telefonicznie z wyprzedzeniem 
2- dniowym. 
 
 

§ 5 
Strony ustalają, że ilość zamawianych towarów, określona w załącznikach nr 1A – 1F może ulec 
zmianie w razie zmiany liczby osób korzystających z wyżywienia. 
 
 

§ 6 
1. Żywność zgodnie z Załącznikiem/ Załącznikami  nr ……..  do niniejszej umowy będzie dostarczana 
środkami transportu Dostawcy na jego koszt. 
2. Dostawa żywności następować będzie do siedziby Przedszkola Gminnego w Tczowie, gdzie będzie 
dokonywany odbiór żywności. 
3. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty 
za dostarczenie żywności. 
4. Inne artykuły ogólnospożywcze, nie ujęte w ofercie cenowej, a które są niezbędne 
do funkcjonowania stołówki będą dostarczane po cenach aktualnych u dostawcy w dniu dostawy, 
lecz nie wyższych niż ceny hurtowe.  
 
 

§ 7 
W przypadku wad towaru, Zamawiający powiadomi Dostawcę niezwłocznie po wykryciu wad, który 
dokona wymiany towaru. 
 

§ 8 
1. Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania jakościowe zgodnie z polskimi normami 
przenoszącymi normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia 
w kolejności: 
1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 
 
 

§ 9 
1. Ceny jednostkowe netto towarów zostały określone w załączniku/załącznikach nr ………………. 
do niniejszej umowy i obejmują koszty transportu do siedziby placówek  wskazanych w § 5 ust.2. 
2. Dostawca gwarantuje stałość cen towarów określonych w formularzu asortymentowo- cenowym, 
z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3-10. 
3. W czasie obowiązywania umowy Dostawca może obniżyć ceny towarów (danej partii) bez 
uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego. 
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4. Dostawca obniży cenę dostawy danej partii, jeżeli będzie to uzasadnione spadkiem ceny towaru 
na rynku. 
5. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy nastąpi wzrost cen towarów na rynku, Dostawca może 
ubiegać się o podwyższenie cen. 
6. Zamawiający może uwzględnić żądanie Dostawcy, o którym mowa w ust. 5, gdy wzrost cen 
towarów nie wynika z winy Dostawcy oraz gdy wzrost cen nie był możliwy do przewidzenia. 
7. Żądanie podwyższenia cen, o którym mowa w ust. 5, musi zostać przedstawione Zamawiającemu 
w formie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wzrost cen. 
8. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS. 
9. Gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust.7: 
a) nie wynika konieczność podwyższenia cen towarów, lub 
b) gdy Zamawiający na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku towarów – nie stwierdził 
wzrostu cen,      –  wniosku Dostawcy nie uwzględnia się.  
10. W przypadku podwyższenia cen towarów, Zamawiający sporządza aneks do umowy, w którym 
określi procentową lub wartościową wysokość podwyżki ceny po zastosowaniu podwyżki oraz  dzień 
wejścia w życie ustaleń aneksu.  Wysokość cen podwyższonych będzie obowiązywać w okresie, kiedy 
cena będzie się utrzymywać na wyższym poziomie. 
11. Dostawa przez Dostawcę towarów po cenach wyższych od ustalonych w załączniku/ załącznikach  
Nr ……….. lub w aneksach do niniejszej umowy jest niedopuszczalna.  
12. Termin płatności wynosi 21 dni licząc od dnia dostarczenia faktury za zrealizowaną dostawę 
artykułów spożywczych. 
13. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmiany ceny wskutek zmiany stawki 
podatku VAT. 
 

§ 10 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca; 
b) w wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne: w wysokości 10% wartości towaru, 
którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia od umowy przez Dostawcę  z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
 
 
 

§ 11 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
 
 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
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§ 14 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz.  
dla Dostawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
         DOSTAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY: 


