
Załącznik nr 4

Umowa  nr …./2023

zawarta w Kępnie w dniu 01.06.2022r. pomiędzy Gminą Kępno – Szkołą Podstawową Nr 2 im. K.K.
Baczyńskiego w Kępnie ul Zamkowa 1,63-600 Kępno NIP: 6191945305, reprezentowaną przez Pawła
Falszewskiego – Dyrektora Szkoły, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy
Kępno z dnia 27.09.2019 r., zwanym w treści umowy
„ Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wykonawcą a łącznie zwanymi stronami.

§1
Umowa

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzonym postepowaniu o szacunkowej wartości
nieprzekraczającej równowartości 130 tyś zł netto.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa
……………………………………………………………..do stołówki szkolnej  przy Szkole  Podstawowej
Nr 2 w Kępnie wymienionych  specyfikacjach asortymentowo- ilościowo żywnościowych  stanowiących
załącznik do zaproszenia do złożenia oferty w miarę zgłaszanego zapotrzebowania wraz z rozładunkiem i
wniesieniem towaru do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego .

§3
Zasady realizacji przedmiotu umowy

1.Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie partiami miarę potrzeb, na podstawie

odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub

telefonu z określeniem ilości i rodzaju towaru.

2. Ilość zakupionych produktów będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.

3. Dostawy odbywać się będą:
a) 1 lub 2 razy w tygodniu dla: produktów ogólnospożywczych, mięsa i wędlin, jaj, ryb i

mrożonek, mleka i produktów mleczarskich, pieczywa;
b) 2 do 3 razy w tygodniu dla warzyw i owoców świeżych;

4. Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obejmuje: transport,
rozładunek i wniesienie do określonego pomieszczenia.

5.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zlej jakości wydanego towaru sporządzony zostanie
protokół wskazujący rodzaj i zakres stwierdzonych wad.

6. Ilości artykułów żywnościowych podanych w specyfikacji asortymentowo- ilościowo – wartościowej są
szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru.

● Wzrost zapotrzebowania nie będzie większy nią 30 % wartości umowy.
● Zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 50 % umowy.

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu dostawy.
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7. Wykonawca będzie na własny koszt dostarczał i dokonywał wyładunku artykułów do pomieszczeń
Zamawiającego siłami Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest na czas transportu zabezpieczyć artykuły w taki sposób, by nie dopuści do
ich uszkodzenia. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi  Wykonawca.

9. Środki transportu, którymi będą dostarczane artykuły, powinny spełniać wymogi określone w
obowiązujących przepisach prawa.

10. Odbiór artykułów odbywać się będzie na podstawie pisemnego potwierdzenia odbioru.

11. Potwierdzenie odbioru, o którym mowa w ust. 8 powinno zawierać:
1) rodzaj (nazwę)i ilość dostarczonych artykułów,
2) cenę netto, cenę brutto dostarczonych artykułów, podatek VAT.

12. Ilościowy odbiór przedmiotu umowy, będzie dokonywany przez zamawiającego w dniu dostawy we
wskazanym w zamówieniu miejscu w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub
przewoźnika.

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw przez cały okres  obowiązywania umowy.

§4
Zobowiązania stron

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca zapewnia wysoką jakość dostarczanych produktów w pierwszym gatunku (wolnych od wad

i nieuszkodzonych przez cały okres dostaw, w opakowaniu umożliwiającym identyfikację producenta).

3. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych produktów.

4. W razie ujawnienia wad lub niezgodności z zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do wymiany

towaru na swój koszt i ryzyko w trybie natychmiastowym, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od

zawiadomienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z

Zamawiającym.

6. Ustala się, iż każdorazowo, przed wydaniem przedmiotu zamówienia ilość dostarczonego towaru oraz
jego zgodności z zamówieniem, sprawdzona zostanie w siedzibie Zamawiającego przez strony.

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie 24 godzin od momentu złożenia

zamówienia, własnym transportem.

§5
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Wartość umowy

1.Szacunkową wartość umowy ustala się do kwoty ...................... netto
…………………………………………………………………….

(słownie)
Szacunkową wartość umowy ustala się do kwoty ...................... brutto

……………………………………….................................................
(słownie)

i może ona ulec zmianie w czasie realizacji umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Zmniejszenie wartości umowy nie stanowi podstawy do roszczeń Wykonawcy.
Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w
specyfikacji asortymentowo –wartościowo – ilościowej stanowiącej załącznik  do umowy.

§6
Cena i warunki płatności

1.Cena jednostkowa brutto zawiera wszelkie koszty, podatki opłaty związane z dostawą przedmiotu

umowy do siedziby Zamawiającego.

2.Ceny ustalone są według przedstawionej oferty i będą niezmienne przez okres obowiązywania umowy.

3.Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia jedynie w przypadku zmiany

stawek VAT lub w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez GUS.

4.Faktury za dostarczone partie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §2, odebranego bez

zastrzeżeń, będą wystawione na bieżąco lub   na koniec tygodnia i w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

5. Należność określana fakturą stanowi iloczyn ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz jego
cen; jednostkową netto plus aktualnie obowiązujący podatek VAT.

6.Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za dostarczony i odebrany towar przelewem na

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie od 7 do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury. Za termin dokonania płatności uważa się datę: obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

§7

Termin wykonania umowy

Umowa obowiązywać będzie w okresie od 02.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. Z dniem
30.12.2023r.wygasają. wzajemne zobowiązania stron.

§8

Odstąpienie od umowy/ rozwiązanie umowy
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1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
Przez nienależyte wykonanie należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków
umownych lub ich nie wykonanie. W takim przypadku nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego.
Odstąpić od umowy Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się: przesłanki do
odstąpienia od umowy.

2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia 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

przyjęcia do wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może zażądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu

wypowiedzenia jeżeli Wykonawca dopuści się naruszenia postanowień niniejszej umowy.

§9
Klauzula waloryzacyjna

1.W przypadku zmiany stawki podatku VAT na produkty będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie

zmianie z dniem wejścia w życie  aktu prawnego określającego zmianę stawki Vat, z zastrzeżeniem, że

zmianie ulegnie wówczas  wyłącznie cena brutto cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy nastąpi

automatycznie i nie wymaga formy aneksu.

2.Ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane co kwartał .Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za

ubiegły kwartał zgodnie ze wskazaniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , ogłaszanych przez

Prezesa GUS. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy, jeżeli ceny wzrosły w tym kwartale, o co najmniej 3%.

Zmiany cen w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

Dopuszcza  się zmianę wysokości ceny wraz ze zmianą umowy i dokumentem  zawierającym potwierdzenie

wskaźnika inflacji. Zmiana cen wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Zamawiający nie przewiduje ale też nie wyklucza (w uzasadnionych przypadkach) waloryzacji cen

jednostkowych w trakcie realizacji umowy. Ponadto w związku z aktualną sytuacją spowodowaną
wzrostem cen których nie można przewidzieć na dzień przeprowadzanego postępowania, skutkami

gospodarczymi. Zamawiający nie wyklucza w okresie obowiązywania umowy, na wniosek wykonawcy, po

przeprowadzeniu negocjacji, zmiany (podwyższenia) cen jednostkowych w stosunku do zaproponowanych

cen w ofercie.

4.Dokonana zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie dostaw pozostałych do wykonania

na dzień dokonywania zawiadomienia o zmianie.

§10
Osoby do kontaktu

Osobami do kontaktu są:
1.Ze strony Zamawiającego – Intendent  Mirosława Zimoch
2. Ze strony Wykonawcy .............
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§10
Postanowienia końcowe

Wszelkie spory między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w formie pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności, chyba ze co innego wynika z postanowień umowy.

§11

Umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca.
Wszystkie egzemplarze posiadają taką samą moc prawną.

Załączniki:

1.Oferta Wykonawcy.

2.Specyfikacja  asortymentowo-ilościowo-wartościowa.

Zamawiając                                                                                                        Wykonawca

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