
UMOWA Nr ....../2021wzór 
 

zawarta w dniu  …...............  pomiędzy Miejskim Przedszkolem Nr 1 w Głownie   

NIP:733-11-40-342 mającym siedzibę przy ul.  Wigury 7 , 95-015 Głowno ,  

reprezentowanym przez: 

 Panią  Izabellę Kotecką – Dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

NIP:........................................... Regon:......................................................... 

mającym siedzibę w .................................................................., reprezentowanym  

przez:................................................................................................... 

zwanym w tekście umowy „Wykonawcą” 

Podstawą zawarcia umowy jest zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości nie 
przekraczającej 130 000,00 zł netto ,   na podstawie art 2 ust .1 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019  Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2019 poz 2019 ze zm ) .  

                                                               §1 

1.Przedmiotem umowy jest  sukcesywna dostawa artykułów  żywnościowych na potrzeby 
żywienia wychowanków w  Miejskim  Przedszkolu  Nr 1 w Głownie ,zgodnie z ofertą   (*) 

 część   Nr :          1)artykuły suche-ryb 

      ‘’                      2) nabiał 

      ‘’                     3) mięso-wędliny 

      ‘’                     4)pieczywo I  wypieki cukiernicze  

      “                      5) warzywa, owoce świeże 

        ‘’                    6)wyroby kulinarne gotowe  ‘’           

         ‘’                   7) mrożonki 

          ‘’                   8)drób,wyroby drobiowe   

  
          *(niepotrzebne skreślić). 

                 



2.Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wymagania 
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  . 

3.Ilości artykułów żywnościowych podane w zapytaniu ofertowym są szacunkowe i mogą 
ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Z tego tytułu  Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

                                                               §2 

Zamawiający zleca,a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę i sprzedaż,   

artykułów spożywczych, zgodnie z warunkami zamówienia wg. uzgodnionego  

harmonogramu w okresie od 1.09.2021r. do 31.08.2022 r .( z uwzględnieniem okresu wakacji 
letnich i przerw świątecznych )Koszty transportu artykułów spożywczych ponosi Wykonawca 
i nie może obciążać nimi Zamawiającego.                                                       

                                                            §3 

 1.Podane w ofercie ceny będą stałe przez okres  trwania umowy . 

 2 . W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów spożywczych objętych  ofertą 
przetargową , Wykonawca zobowiązuje się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów 
po cenach promocyjnych , jeżeli są niższe od przetargowych , przez cały okres trwania 
promocji. 

3.Całkowita wartość umowy , ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w 
formularzu cenowym , nie przekroczy całkowitej wartości brutto 
………...(słownie:……………………………………….zł 

         § 4  

1.Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie w dniu  poprzedzającym dzień 
planowanej dostawy do godz. 9:00 

2. Wykonawca   będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od 
bieżących potrzeb Zamawiającego . 

3.Zamawiający zapewni sprawdzanie zgodności dostarczonego asortymentu i jego ilości ze 
złożonym zamówieniem bezpośrednio przy odbiorze. 

                                                                      § 5 

1.Artykuły spożywcze powinny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, 
sanitarnym i  oraz PN jakościowej. Ocena jakości dostarczonych artykułów należy do 
Zamawiającego. Może on odmówić przyjęcia towaru, jeżeli nie spełnia on wymogów 
określonych  w opisie przedmiotu zamówienia . 

 2.W przypadku zakwestionowania asortymentu , jego ilości ,jakości lub terminów ważności 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniałej sytuacji . 



3. Towar zakwestionaowany zostanie niezwłocznie wymieniony przez Wykonawcę na inny 
pełnowartosciowy , w przeciwnym wypadku Zamawiajacy ma prawo zakupić towar zgodnie 
ze specyfikacją na koszt Wykonawcy. 

              

                                                                              § 6 

 

 

1.Zamawiający może wypowiedzieć umowę , z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia . 

2.W przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę , pogorszenia się 
jakości towaru , umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie 
natychmiastowym. 

3.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego , Wykonawcy należne jest 
wyłącznie częściowe wynagrodzenie za należne wykonanie przedmiotu umowy do momentu 
rozwiazania umowy na skutek złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu . 

5. Skutki odstąpienia następują od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą 
postanowień umownych w zakresie gwarancji , kar umownych i odszkodowania za 
niewykonanie umowy. 

                                                                     § 7 

1.Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającem karę umowną w przypadku 
niedotrzymania  warunków niniejszej umowy w wysokości : 

-10 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie 

-10 % wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w załatwieniu 
reklamacji jakościowej lub ilościowej . 

2. Naliczoną kwotę kary określonej w pkt 1 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy sporządzając notę księgową wraz z pismem uzasadniającym . 

3. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy ,zapłaci on karę umowna w 
wysokości 25 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

           § 8 

Płatności za wykonaną dostawę Zamawiający będzie realizował przelewem w ciągu 14 dni od 
daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku 
wg podanego wzoru : 

Nabywca : Gmina Miasta Głowno 

         ul. Młynarska 15 



                    95-015 Głowno 

                    NIP 733  134 55 29 

Odbiorca :Miejskie Przedszkole Nr 1 

                  ul Wigury 7 

                   95-015 Głowno 

                                                                    § 9 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy innej osobie 
lub jednostce pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy .   

 

                                                                   § 10 

1.Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy , w postaci aneksu , pod 
rygorem nieważności . 

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy : 

 1.w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wczesniej do przewidzenia lub , 
jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego , w szczegulności gdy Wykonawca 
zaproponuje upusty . 

 2.w zakresie zwiekszenia lub zmniejszenia asortymentu towaró wskazanych w 
formularzu cenowym , jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy . 

 3.w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto 
prporcjonalnie do zmiany stawki VAT , tak w przypadku podwyżki jak i zniżki. Zmiana cen 
wymaga każdorazowo wyrażonej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnego aneksu 
do umowy pod rygorem nieważności . 

                                                                     § 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego  

          § 12 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  , po jednym dla 
każdej ze stron . 

 

ZAMAWIAJĄCY   :                                   WYKONAWCA :                                    

  

…............................................                                                     …............................................. 


