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UMOWA – wzór
zawarta w dniu …………………. w Białymstoku pomiędzy:
Miastem Białystok, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok, NIP 9662117220
X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku
ul. Stołeczna 6, 15-879 Białystok
reprezentowane przez:
mgr Urszulę SZTABELSKĄ- KOPA – Dyrektora X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy
Szymborskiej w Białymstoku
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zgodnie z art. 275 ust.1. Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia
11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) - dalej pzp Pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych,
zwanych dalej „towarem” lub „przedmiotem umowy”, według asortymentu oraz po cenach określonych
w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącego formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy,
zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowiących integralną część
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy obejmuje :
Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 7 części od nr 1 do nr 7:
Część 1. Warzywa , owoce i orzechy, jaja (CPV: 03142500-3; 03221000-1; 03142500-3)
Część 2.Warzywa okopowe(CPV:03212100-1)
Część 3.Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, drób(CPV: 15100000-9; 15112000-6;
Część 4. Różne produkty spożywcze (CPV: 15800000-6)
Część 5. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)
Część 6. Mrożonki , ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, (CPV: 152200006;15330000-0)
Część 7. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9)
2. Dostarczenie towaru odbywać się będzie starannie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, każdorazowo do
siedziby Zamawiającego ( Internatu) przy ul. Zwycięstwa 28 oraz stołówki szkolnej przy ul. Stołecznej
6 w Białymstoku, na podstawie zamówienia wysłanego e-mailem lub telefonicznie. Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych Towarów według bieżących potrzeb i celowości ich
zakupu.
3. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu w następujących terminach:
Nr 1 – Warzywa, owoce i orzechy, jaja
Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość
dostawy 2 razy w tygodniu.
Nr2 – Warzywa okopowe
Towar musi być dostarczony w ciągu 1 dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość

dostaw 4 razy w miesiącu. Ziemniaki pakowane w workach po 15 kg.
Nr 3 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Towar musi być dostarczony następnego dnia do godziny 8:00 od daty złożenia zamówienia. Średnia
częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych wynosi od 2 do 3 razy w tygodniu oraz w
niektóre soboty (oprócz niedziel i świąt). W razie potrzeb dostawa towaru w godzinach
popołudniowych – nie częściej niż 3 razy w miesiącu.
Nr 4 - Różne produkty spożywcze
Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość
dostawy produktów różnych 3 razy na tydzień.
Nr 5 – Produkty mleczarskie
Dostarczenie produktów mleczarskich musi odbywać się następnego dnia do godziny 08:00 od daty
złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w tygodniu oraz w niektóre soboty lub w
zależności od potrzeb Zamawiającego.
Nr 6– Mrożonki, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość
dostawy 2 razy w tygodniu .
.
Nr 7 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Pieczywo
i
pieczywo
półcukiernicze
z
wyłączeniem
pieczywa
produkowanego
z ciasta głęboko mrożonego. Dostarczenie pieczywa odbywać się będzie codziennie (oprócz niedziel i
świąt) do godziny 06:00. W uzasadnionych przypadkach możliwość dostaw w godzinach
popołudniowych nie częściej niż 4 razy w miesiącu. Towar musi być dostarczony następnego dnia
(łącznie z sobotą) od daty złożenia zamówienia. Pozostałe produkty typu słodkie bułki, bułka tarta
będą zamawiane w zależności od potrzeb za uprzednim powiadomieniem telefonicznym. Pieczywo w
brudnych pojemnikach zostanie zwrócone dostawcy.
*w umowie poprzetargowej zostanie tylko pozycja, na którą Wykonawca złoży ofertę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych Towarów i zmniejszenia ilości
Towarów, możliwość niepełnej realizacji wartości Umowy oraz możliwość czasowego wstrzymania
zamówień, na co Wykonawca wyraża zgodę i co nie będzie podstawą do wysuwania przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Ilość podana w załącznikach nr 1a do umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie
obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 10 % ilości określonej w załączniku odrębnie dla
każdej częsci, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości uczniów.
6. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności związanych z COVID-19, które spowodują
ograniczone działanie jednostki Zamawiającego umowa ulega zawieszeniu na czas ich trwania.
Powyższe nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
7. Ceny, o których mowa w ust. 3 ulegają automatycznemu obniżeniu w okresach promocji i rabatów
cenowych Wykonawcy w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca o takich okresach jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu (opakowania,
pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za
dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.
9. Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na
terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie
wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności do spożycia. Produkty powinny
być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu i używania na terenie
Polski zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.

(Dz.U.2020.1252 t.j.) i/lub ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2019.824 t.j.).
11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy.
12. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że środki spożywcze dostarczane w ramach umowy są wolne
od wad jakościowych i ilościowych.
13. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do Zamawiającego, nie może być krótszy niż połowa
terminu przeznaczonego dla danego produktu.
14. Oferta Wykonawcy stanowią załączniki nr 1a, 2 , 3 i 5 do niniejszej umowy. Załączniki są integralną
częścią umowy.
15. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu
zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również
towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment , ilość i godzinie jak w powyżej
w §1pkt.3 .
17. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
18. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji
zamówienia.
§2
1. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru lub niezgodności
asortymentu) Zamawiający w ramach postępowania reklamacyjnego może odmówić jego przyjęcia
i żądać wymiany na towar wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie
…………………*(zgodnie z formularzem ofertowym) od chwili zgłoszenia reklamacji, do dostarczenia
towaru wolnego od wad bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.
2. Zamawiający, wedle własnego uznania może zrezygnować z żądania wymiany towaru na towar wolny
od wad w przypadku, gdy otrzymanie towaru, wskutek braku zachowania terminu, stało się zbędne.
3. Zamawiający po stwierdzeniu widocznych lub ukrytych wad jakościowych towaru podczas odbioru lub
wynikłych podczas magazynowania, pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy.
4. Zamawiający o stwierdzonych wadach jakościowych powiadomi niezwłocznie pisemnie/e-mailem lub
telefonicznie Wykonawcę oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego do Wykonawcy.
5. W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy (dostawa po godzinach określonych w umowie) lub
jej braku,
Zamawiający sporządzi protokół reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego
zapotrzebowania (lub innymi dokumentami poświadczającymi fakt wystąpienia niezgodności (np.
dokument WZ lub kopia faktury z odnotowaną godziną przyjęcia dostawy)prześle Wykonawcy w
terminie 2 dni.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych niedoborów,
wymianie towaru na wolny od wad lub korekcie faktury.
§3
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01stycznia 2022 r. do dnia 31 marca2023 r.

§4
1. Orientacyjna wartość przedmiotu umowy wynikająca ze złożonej oferty wynosi ………………. zł
brutto
(słownie
złotych:
……………………………………………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT ………………………zł (słownie:……………………………………………..)
stanowiąca Załącznik nr 2.
2. Podana w ust. 1 wartość brutto zawiera koszty transportu, wniesienia, rozładunku i ubezpieczenia
transportu do Zamawiającego.
3. Ceny jednostkowe podane w Formularzu asortymentowo-cenowym wykonawcy są cenami
ryczałtowymi, obowiązującymi w całym okresie rozliczeniowym.
4. Ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 1a będą waloryzowane o kwartalny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS, jedynie w sytuacji gdy wskaźnik ten
będzie wyższy niż 2 %. Podstawą waloryzacji będzie kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych (okres poprzedni = 100), ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana obowiązywać będzie
od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia wskaźnika.
5. Zmiana stawki podatku VAT stanowi podstawę do zmiany ceny brutto wynikającej z Załącznika nr 1a
obowiązującą od dnia zmiany stawki podatku VAT.
6. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy:
1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego
Towaru - zastąpienie tego Towaru przez Wykonawcę innym o równoważnych właściwościach i
cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny Towaru zastępowanego,
2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę cen
jednostkowych Towarów z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wcześniejszej
ceny Towaru.
7. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą
przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w zamówieniu, w tym: opakowania, oznakowania,
stosownego ubezpieczeniem przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku, wyładunku i innych.
§5
1. Płatności za poszczególne partie dostarczanych towarów dokonywane będą przez Zamawiającego
w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu
zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………..
2. Faktura powinna być opatrzona numerem umowy.
3. Faktury należy wystawić zgodnie z powyższym zapisem:
Nabywca:
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15 – 950 Białystok
NIP: 9662117220
Odbiorca/Adres do korespondencji;
X Liceum Ogólnokształcące
ul. Stołeczna 6,
15-879 Białystok

4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy,
stanowiącym formularz asortymentowo- cenowy Wykonawcy.

5. Ceny na fakturze będą zawierać poszczególne pozycje dostawy oraz podatek VAT.
6. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie, w wysokości 10 % wartości brutto danego
zamówienia, naliczonej za każdy dzień zwłoki.
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy w wysokości 10 % wartości netto
konkretnej dostawy, naliczone za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego jako termin do usunięcia wad,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu o
4) okoliczności, o których mowa w § 10 i § 11 ust.1 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 5 ust. 1,
5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,
6) nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od
dnia uzgodnionego jako dzień dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość
poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury
Wykonawcy.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 % wartości
netto umowy, określonej w § 5 ust. 1.
1.

§7
1. Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za
pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
§8
1.

Zmiana niniejszej umowy jest możliwa, 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,
2) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) gdy Zamawiający zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy,
4) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
5) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 4,
6) zmiany terminu realizacji umowy – w przypadku nie zaplanowanych dostaw poszczególnych
produktów.

2.

Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego
akceptacja przez drugą Stronę.
Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz
jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.

3.

4.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
w wysokości proporcjonalnej do wykonanej części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania.
3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
2) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4) zaniedbywania w sposób rażący przez Wykonawcę zobowiązań umownych i braku poprawy pomimo
uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego,
5) nastąpi trzykrotne uchybienie terminów dostaw partii towaru,
6) nastąpi zaniechanie realizacji dostaw i nie zostanie niezwłocznie wznowiono po wezwaniu
Zamawiającego,
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 7 dni kalendarzowych i rozpoczyna
swój bieg od dnia następnego po upływie terminu realizacji zamówienia.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności związanych z COVID-19, które spowodują
ograniczone działanie jednostki Zamawiającego umowa ulega zawieszeniu na czas ich trwania.
Powyższe nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
§ 11
1.
2.

3.

4.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego
jeden dla Wykonawcy.

.................................
(Wykonawca)
Załączniki do umowy:
1) Formularz asortymentowo-cenowy

.........................................
(Zamawiający)

2) Formularz ofertowy
3) KRS/ CEIDG/ Pełnomocnictwo

