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Załącznik nr 4  

 

Projekt umowy nr ….. /2018  
zawarta w dniu………………………………………. w Łochowie pomiędzy  Centrum Usług 

Wspólnych w Łochowie z siedzibą przy Alei Pokoju 75 posiadającym REGON 

nr 710371280, NIP 824-11-83-029  

reprezentowanym przez:  

 

1.Dyrektora CUW ………………………… 

2.Główną Księgową CUW ……………………. 

zwany dalej  ZAMAWIAJĄCYM  

 

a  

 

reprezentowanym przez:  

1. …………………………….. 

2. ……………………………. 

 

zwany dalej Wykonawcą  Wybranym po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej ustawą PZP 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów spożywczych – część  (pakiet) nr ________ 

dla potrzeb stołówek w n/w placówkach w:  

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, 

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

Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 

w Łochowie i Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku 

w asortymentach, ilościach i cenach określonych w kosztorysie ofertowym, który stanowi 

Załącznik do niniejszej umowy.  

2. Dostarczane artykuły będą świeże i spełniać będą odpowiednie wymogi jakościowe dla 

zbiorowego żywienia, posiadać odpowiedni termin przydatności do spożycia, z aktualnymi 

atestami dla żywności i opakowań, a żywność dostarczana będzie odpowiednim transportem.  

3. Określone w załączniku do umowy ilości artykułów spożywczych są ilościami 

szacunkowymi miesięcznymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zakupionych artykułów 

spożywczych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia 

bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy. 

5. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych ilości artykułów 

spożywczych, Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po cenach określonych w 

złożonej ofercie. 
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6. 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.  

 

§ 2  

Realizacja zamówienia i kary umowne  
 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do siedzib placówek zgodnie 

ze złożonym przez intendenta placówki zamówieniem telefonicznym, e-mail lub faxem, 

a dostawa będzie miała miejsce w terminie _____ od dnia złożenia zamówienia (okres 

dostawy zadeklarowany w przetargu) do godz. 7.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy.  

2. Strony postanawiają, że towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy a koszt 

transportu wliczony jest w cenę dostawy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu do przewozu artykułów spożywczych.  

4. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 pkt. 1 lub 

z powodu dostarczenia innych artykułów, lub innej ilości niż w zamówieniu Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 5 % wartości za daną dostawę za każdy 

dzień zwłoki.  

5. W przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek zamówienia Zamawiający może 

dokonać zakupu u dowolnego sprzedawcy z wystawieniem faktury płatnej na dostawcę.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady, 

niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który tego samego dnia wymieni 

zakwestionowany towar nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne, jak również dochodzenia odszkodowania powstałego z innych tytułów 

od określonych w umowie na zasadach ogólnych.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zasady płatności 
 

1. Maksymalna miesięczna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty : ___________ zł 

brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.   

2. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 5 będą stałe przez cały okres obowiązywania 

umowy. Wyjątek stanowi sytuacja znaczącego wzrostu lub spadku cen. Jeżeli wskaźnik 

wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych, publikowany przez Prezesa GUS, liczony 

w stosunku do grudnia 2018 r. przekroczy +/- 5 %, strony mogą renegocjować ceny 

artykułów spożywczych o ten wskaźnik. 

3. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową,  

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu tych artykułów po cenach 

promocyjnych, jeśli są one niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji. 

4. Ceny przedmiotu umowy obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem podatki 

(w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty 

transportu do siedzib placówek oświatowych, o których mowa w § 1 pkt. 1.  

5. Należności za dostawy będzie regulować Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 

po wystawieniu faktury za dostawy z okresu jednego tygodnia potwierdzoną przez intendenta 

jednostki zamawiającej.  

6. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

faktury Zamawiającemu, przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktur bez podpisu osoby upoważnionej.  
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7. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty gotówką przez intendenta placówki 

bezpośrednio przy odbiorze towaru.  

8. Wykonawca będzie wystawiać faktury na dane:  

GMINA ŁOCHÓW, AL. POKOJU 75, 07-130 ŁOCHÓW, NIP 824-17-07-277 

z dopiskiem nazwy placówki do której nastąpiła dostawa artykułów spożywczych. 

Do faktury należy dołączyć dowody wewnętrzne indywidualnych dostaw.  

 

§ 4  

Zmiany warunków umowy  
 

1. Zmiana cen następuje na wniosek strony zainteresowanej.  

2. Zmiany cen obowiązują, po podpisaniu aneksu do niniejszej umowy w związku z § 3 ust.2 

umowy. 

§ 5  

Odstąpienie od umowy  
1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku stwierdzenia: zmiany cen artykułów objętych przetargiem w stosunku do cen 

deklarowanych w ofercie przetargowej, potwierdzających się nieterminowych,  

niekompletnych i nieodpowiedniej jakości dostaw.  

3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się 

nieterminowego płacenia rachunków.  

 

§ 6  

Czas trwania umowy  
Niniejsza umowa zostaje zawarta i wiąże strony od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

z wyłączeniem dostaw w okresie ferii świątecznych i wakacji z wyjątkiem:  

- Przedszkoli na terenie gminy, które pełnią dyżur podczas ferii, 

- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku, który  funkcjonuje cały rok. 

 

Zapisy końcowe  
 

§ 7  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986).  

§ 8  
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 9  
Ewentualne sprawy wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy 

miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron.  
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ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA  

 

 

……………………                                                                             …………………… 


