
                                                                                                          Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 
 

 

Projektowane postanowienia umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego 

 

zawarta w Gdańsku, dnia .................. 20.....r. między: Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 

7 w Gdańsku, NIP …………………………………. nazywanym dalej Zamawiającym, którą 

reprezentuje:  

1. Dyrektor Szkoły  –   

a  

........................................... z siedzibą pod adresem ...................................................,  

NIP ................................................ nazywaną/ym dalej w treści umowy Wykonawcą, 

którą/którego reprezentuje: .......................... – ........................................  

o następującej treści:  

 

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe została zawarta Umowa następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI REALIZACJI 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa (partiami) produktów spożywczych 

(w ramach części ..... zamówienia), które co do rodzaju, ilości i cen jednostkowych 

zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym  

dla części ...... zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera 

wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem umowy oraz warunkami stawianymi 

przez Zamawiającego w tym: podatek od towarów i usług, koszty dostawy, załadunku, 

rozładunku, opakowania, ubezpieczenia produktów na czas transportu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia przedmiotu zamówienia posiadającego odpowiednie świadectwa oraz 

spełniającego obowiązujące wymagania i normy jakościowe; 

2) dostarczenia przedmiotu zamówienia o maksymalnie długim terminie 

przydatności/ważności; 

3) dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na własne ryzyko i koszt; 

4) dostarczenia przedmiotu zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub 

innego przewoźnika, spełniającym obowiązujące wymogi prawne; środek transportu 

musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne i HACCP do przewozu produktów 

spożywczych, w odpowiednich opakowaniach (zamknięte, nieuszkodzone), pojemniki 

plastikowe, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, powinny być przeznaczone 

tylko do jednego asortymentu i posiadać atesty do kontaktu z żywnością; 

5) zabezpieczenia należycie przedmiotu zamówienia na czas przewozu i ponoszenia 

całkowitej odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczonych produktów;  



6) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu 

przedmiotu zamówienia oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich 

skutków prawnych.  

4. Wykonawca zapewnia dołożenie najwyższej staranności przy realizowaniu złożonych 

przez Zamawiającego zamówień bieżących, uwzględniając najwyższe standardy i polskie 

normy. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą umowną, jak też deliktową, w tym ponosi 

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  

 

§ 2 

DOSTAWA I ODBIÓR 

 

1. Dostawa produktów spożywczych będzie się odbywać sukcesywnie, według faktycznych 

potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zamówień przesłanych Wykonawcy 

mailem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie ......... dni 

roboczych (zgodnie z ofertą) od daty wysłania zamówienia. W zamówieniu podany 

zostanie asortyment oraz ilości zamawianych  produktów.   

2. Wydawanie (dostarczanie) produktów spożywczych będzie następować w punkcie 

odbioru Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 13, w dni robocze, 

w godzinach pracy Zamawiającego w godzinach od 6:00 do 12:00, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia.  

3. Za dni robocze, zarówno w tym, jak i w dalszych fragmentach umowy, nie uznaje się 

sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty spożywcze będą dobrej jakości 

oraz będą spełniały wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności określone 

w odrębnych przepisach.  

5. Zamawiający ma prawo składania reklamacji ilościowych w dniu dostarczenia produktów 

przez Wykonawcę, a jakościowych w chwili ujawnienia wad produktów. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne przedmiotu umowy, 

to Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na 

swój koszt i ryzyko, produkt wolny od wad w terminie 2 (dwóch) godzin od godziny 

stwierdzenia wady. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych produktów 

spożywczych ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe. 

Zamawiający oświadcza, że minimalna wartość zamówienia, jaka zostanie zrealizowana 

w okresie obowiązywania umowy (łączna wartość kolejnych dostaw), będzie nie mniejsza 

niż 30 % maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 

umowy. Zamawiający nie gwarantuje wykonania ww. poziomu zamówienia w przypadku 

zaistnienia siły wyższej. Zamawiający zastrzega, że za siłę wyższą uzna zamknięcie 

placówki oświatowej Zamawiającego z przyczyn związanych z pandemią COVID-19 lub 

zamknięcie kuchni uniemożliwiające przygotowanie posiłków. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje za ten okres wynagrodzenie, jak i roszczenie o wykonanie 

umowy w zakresie gwarantowanym. 



8. Wykonawca zapewnia, że termin ważności (przydatności do użycia) produktów 

spożywczych jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.  

9. W ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi może on w szczególności żądać od 

Wykonawcy wymiany produktu wadliwego na wolny od wad w terminie 2 godzin od 

otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady, a Wykonawca jest zobowiązany żądanie 

to zrealizować.  

10. Upoważnionymi przez Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą, w tym do 

składania zamówień i do odbioru poszczególnych partii przedmiotu umowy, są: imię 

nazwisko ......................., e-mail: .................................., telefon ........................ 

11. Upoważnionymi przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym, w tym do 

przyjmowania zamówień na dostawę poszczególnych partii przedmiotu umowy, są: imię 

nazwisko ......................., e-mail: .................................., telefon ................... 

12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 10 i 11 bądź ich danych kontaktowych, wymaga 

zachowania formy pisemnej, nie stanowi jednak zmiany umowy.  

13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 

bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.  

 

§ 3 

OPŁATY, ROZLICZANIE, KARY UMOWNE 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie może 

przekroczyć kwoty:  brutto ...................... zł (słownie złotych: .....................................). 

2. Należność za dostarczone produkty spożywcze będzie obliczana przez cały okres 

obowiązywania umowy wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy 

(Formularzu cenowym), stanowiącej załącznik do umowy.  

3. Strony ustaliły następujący tryb rozliczeń finansowych:  

1) za każdą wydaną i odebraną partię przedmiotu umowy Wykonawca będzie wystawiać 

Zamawiającemu fakturę; 

2) zapłata faktury nastąpi przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze; 

3) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:  

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, jak również  

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od dnia 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685), zwanym dalej „Wykazem”. 

Postanowienia niniejszego punktu b stosuje się do innych wykazów, które 

zastąpią Wykaz, a będą obejmować rachunki bankowe podatników podatku od 

towarów i usług,  

4) w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w pkt 3, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 



płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek rekompensat, odszkodowań lub roszczeń 

(w szczególności odsetek) z tytułu dokonania nieterminowej płatności; 

5) za termin zapłaty przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku 

prowadzącym rachunek Zamawiającego; 

6) za opóźnienie w zapłacie należności podanej w fakturze Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy 

dzień opóźnienia.  

4. Strony postanawiają, iż w ramach obowiązywania niniejszej Umowy, podlegać będą 

obowiązkowi zapłaty kar umownych na następujących zasadach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach:  

a) w razie zwłoki w terminowym dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 

0,05% (pięć/setnych procenta) wartości umowy określonej w ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) w razie zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 

0,05% (pięć/setnych procenta) wartości umowy określonej w ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 umowy,  

c) w razie zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości 

0,05% (pięć/setnych procenta) wartości umowy określonej w ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9 umowy,  

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

Wykonawcy, w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości umowy określonej 

w ust. 1; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) 

wartości umowy określonej w ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

winy Zamawiającego; 

3) Zamawiający może potrącić należność z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z ograniczeniem 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

4) zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji 

umowy; 

5) jeżeli należność z tytułu kar umownych nie pokryje szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych; 

6) Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w § 4.1. lit. a-c nie może 

przekroczyć 30% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy.  

 

§ 4 

CZAS OBOWIĄZYWANIA, TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY, WARUNKI ZMIANY 

UMOWY 

 

1. Realizacja umowy nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy  do dnia 31 grudnia 2022 

r. z wyłączeniem okresów wakacji i przerw świątecznych oraz  dni ustawowo i dodatkowo 

wolnych od nauki. 



2. Oprócz sytuacji uregulowanych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo rozwiązania umowy w sytuacji, gdy:  

1) nastąpi ogłoszenie upadłości, likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wydanie 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonanie albo w 

terminie nie wydał przedmiotu umowy, a powstała w tych wypadkach zwłoka była 

dłuższa niż 7 dni roboczych; 

3) Wykonawca trzykrotnie naruszy normy jakościowe dostarczonych produktów, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający popadł w 

zwłokę w zapłacie faktury przez okres dłuższy niż 30 dni ponad określony w umowie 

termin zapłaty. Wykonawca może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy po 

uprzednim wezwaniu Zamawiającego na piśmie do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 

14-dniowego terminu na zapłatę liczonego od daty odebrania wezwania. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 

1) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach 

nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie 

(formularzu cenowym); 

2) gdy Zamawiający zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 

3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 

4) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w umowie; 

5) zmiany terminu realizacji umowy – wydłużenia, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące w 

przypadku niewykorzystania zaplanowanych ilości dostaw poszczególnych 

produktów. 

5. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez jedną 

ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.   

6. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem § 2 ust. 12 umowy.  

3. Spory mogące pozostawać w związku z umową, w tym z jej niewykonywaniem lub 

brakiem należytego wykonywania, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze 

polubownej, do czego obie Strony zobowiązują się dążyć, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

5. Załączniki stanowią integralną część umowy.  

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 



 

 

Załącznik numer 1 do umowy 

 

 

1) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 

 

OŚWIADCZENIE 

(dot. statusu podatnika VAT) 

  

Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą … … … … … , 

NIP … … … … …, REGON … … … … …  jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem podatku VAT. 

Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywania 

działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia 

o zmianach powyższego statusu. 

*niewłaściwe wykreślić  

  

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

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

miejscowość i data               podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy 

 

 

 

lub 

  

2) dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą: 

  

OŚWIADCZENIE 

(dot. statusu podatnika VAT) 

  

Jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki … … … … …  , NIP … … … … …, 

REGON… … … … …. oświadczam, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem podatku VAT 

Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania 

działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia 

o zmianach powyższego statusu. 

*niewłaściwe wykreślić 

 

 

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

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

miejscowość i data                podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy 

 


