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Załacznik Nr 2 

 
Projekt UMOWA NR   /2018 

  
na wykonanie usługi – dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do placówek oświatowych 

Gminy Łochów i Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku. 

 

W dniu  …………………roku  zawarto umowę pomiędzy: 

 Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów  zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1) Dyrektora  CUW w Łochowie –  

2)  Główną Księgową CUW w Łochowie  -       

 

a  

…………………………………………………………….. 

dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

1) ………………………………………………. 

  

następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania – dostawa pieczywa i wyrobów 

cukierniczych do placówek Gminy:  

1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie, ul. Kolejowa 23, 

2) Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie, 

ul. Żeromskiego 3, 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, ul. 1 Maja 47, 

4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, ul. Szkolna 2, 

5) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, ul. Szkolna 18, 

6) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, ul. Szkolna 9, 

7) Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia codziennej dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych 

wg zamówień zgłaszanych, najpóźniej 12 godzin przed planowaną dostawą, przez intendentów 

placówek, o których mowa w § 1. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru do magazynów placówek, o których 

mowa w § 1. 

§ 4 

 

Wykonawca zabezpieczy należycie towar pod względem sanitarnym na czas przewozu i ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. 

 

§ 5 

 

Wykonawca nie może zlecić usługi na dostawę przedmiotu zamówienia innym podmiotom 

gospodarczym bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, 

2) wykonawca mimo trzykrotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie,  

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części. 

§ 7 

 

1. Ustala się cenę jednostkową brutto  za dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych: 

 

1 Chleb baltonowski krojony 500 g  1 

2 Chleb kanapkowy krojony  2 

3 Chleb razowy krojony 500g  3 

4 Chleb żytni wieloziarnisty krojony 450g  4 

5 Bułka  grahamka 80g  5 

6 Bułka "Paluch" 100g  6 

7 Bułka kajzerka 50g  7 

8 Bułka maślana 100g  8 

9 Bułka paryska czerstwa 400g  9 

10 Bułka razówka 80g  10 

11 Bułka tarta 500 g  11 

12 Bułka wrocławska krojona 350 g  12 

13 Chałka krojona 300g  13 

14 Ciasto piaskowe 250g  14 

15 Ciasto drożdzowe    15 

16 Drożdżówka z serem 100g  16 

17 Pączki jednorazowo  17 

18 Rogalik maślany 100g  18 

19 Strucla drożdżowa z serem 350g  19 

20 Drożdżówka  20 

21 Ciasto chałkowe 300g  21 
 

2. Ceny jednostkowe  brutto podane w § 7 ust. 1 będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy, 

wyjątek stanowią sytuacje znaczącego wzrostu lub spadku cen, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

 

3. Należności za dostawy będzie regulować Centrum Usług Wspólnych w Łochowie po wystawieniu 

faktury, za okres jednego tygodnia - w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Fakturę należy 

wystawić na dane: Nabywca: GMINA ŁOCHÓW AL. POKOJU 75, 07-130 ŁOCHÓW NIP 824-

17-07-277 z dopiskiem  Odbiorca: nazwa i adres placówki wymienionej w § 1, do której nastąpiła 

dostawa. Dowody wewnętrzne dostawy  pozostają w miejscu dostawy. 

 

§ 8 
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1. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w dostawie towaru w 

wysokości 5% wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki – liczonej od daty realizacji 

dostawy podanej przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 

2. Taka sama kara będzie się należeć za nie wydanie towaru wolnego od wad w zamian towaru 

wadliwego oraz zgodnego ilościowo z zamówieniem. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kwotę 

kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

karę umowną 

 

§ 9 

 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r. 

 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obydwu stron na 

piśmie w formie aneksu do umowy. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

 

§ 12 

Ewentualne sprawy wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy 

miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

   Zamawiający                   Wykonawca 

 

 

 

 

             

 


