
Załącznik nr 5 do SIWZ 

U M O W A 

nr WP.ZPI.271.12.2016  

 

zawarta w dniu ................... w Żelechowie pomiędzy: 

Gminą Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47,  08-430 Żelechów,  

NIP 826-20-37-238 reprezentowaną przez Mirosławę Miszkurka – Burmistrza Żelechowa, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 

29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do 

Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół w Żelechowie w zakresie ……. do 

siedziby Publicznego Przedszkola w Żelechowie przy ul. Ogrodowej 1 oraz Zespołu 

Szkół w Żelechowie przy ul. Ogrodowej 3 według oferty cenowej stanowiącej 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Do wystawienia zamówień upoważniony jest Dyrektor Publicznego Przedszkola 

„Pluszowy Miś” w Żelechowie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Żelechowie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie 

(cyklicznie) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2017 r. 

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu  

……….. dnia / dni od złożenia zamówienia zgodnie z ofertą, a także postanowieniami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający, stosownie do zapotrzebowania, będzie składał cykliczne zamówienia 

drogą telefoniczną lub pisemną (faksową).  

4. Transport artykułów powinien być wykonywany środkami transportu spełniającymi 

wymagania sanitarne. Koszty i ryzyko dostawy ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że 

dostarczone artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem 

ważności. 



2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego 

towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie lub pisemnie. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach 

zakwestionowanych przez Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Wartość umowy w okresie jej realizacji nie przekroczy kwoty………............. zł brutto 

( słownie: ....................................................................... złotych). 

2. Strony nie przewidują waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

3. Ilości zamawianych towarów są szacunkowe (zależne od aktualnego zapotrzebowania 

Zamawiającego) i mogą ulec zmniejszeniu o 20 % w okresie realizacji umowy, co nie 

stanowi zmiany umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówionych towarów 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 1, ustala się w ten sposób, że cenę 

jednostkową danego artykułu brutto mnoży się przez ilość zamówionego artykułu, a 

otrzymane w wyniku mnożenia wartości sumuje się. 

5. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat ani zaliczek na poczet zamawianego towaru. 

 

§ 5 

1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – 

wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych artykułów. 

2. Zapłata ceny za dostarczone artykuły nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy 

w terminie 14 dni po otrzymaniu towaru oraz faktury. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 

na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust.2 przysługują 

odsetki ustawowe.  

5. Płatnikiem faktur za dostarczony towar w imieniu Zamawiającego będą: 

 

Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie 

ul. Ogrodowa 1 

08 – 430 Żelechów 

NIP 826-187-33-75 

 

oraz  

 

Zespół Szkół w Żelechowie 

ul. Ogrodowa 3 

08 – 430 Żelechów 

NIP 826-209-94-81. 

 

 

 

 



§ 6 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych  

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w realizacji zamówienia lub za zwłokę w wymianie towaru wadliwego –  

w wysokości 2 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 

za 10 dni zwłoki. Poczynając od 11 dnia Zamawiający ma prawo zlecić realizację w tej części 

zamówienia innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy szkoda, spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego  

z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od 

kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również  

w przypadku, gdy Wykonawca nie podjął czynności związanych z realizacją umowy 

lub nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego 

z wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji 

czynności objętych niniejszą umową.  

3. Odstąpienie od umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie 

pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno 

być złożone w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego  

o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, jeżeli:  

1) dany artykuł żywnościowy został wycofany przez producenta; wówczas Zamawiający 

dopuszcza możliwość zastąpienia go towarem równoważnym, spełniającym wymogi umowy  

i SIWZ. 

      2. Zmiana umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 



 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego 

oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający              Kontrasygnata Skarbnika  Wykonawca 

    Gminy 

 

 

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


