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Załącznik nr 4 do SIWZ  

UMOWA nr……/2021 wzór  

zawarta w dniu ………………….. w Białym Borze  pomiędzy:  
Województwem Zachodniopomorskim, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin                               
NIP 851-28-71-498, reprezentowanym przez mgr Dorotę Stefańską – Drzewiecką 
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze, ul. 
Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór, zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym" 
 a   
…………………………………………………………………………………………………,  

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….,  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

PRZEDMIOT UMOWY 

 § 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania  pn. 
„Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze w 2022 roku:” w 
zakresie części ……… -   
…………………………………………………………………………………………… .  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do 
odebrania produktów żywnościowych, zwanych w dalszej treści umowy produktami, 
artykułami lub towarami, których asortyment oraz ceny określone są w Ofercie cenowej 
(Załączniki nr 2 – 2E do SWZ), stanowiącej integralną część niniejszej umowy zgodnie ze 
złożoną ofertą przetargową.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zadeklarowanych szacunkowych ilości 
wskazanych w Ofercie cenowej, w przypadku zmiany liczby żywionych, zmian 
wprowadzonych w menu lub szczególnych okoliczności, jak np. stan zagrożenia 
epidemicznego lub inne zdarzenia spowodowane epidemią, w szczególności zawieszenie 
zajęć w szkole lub zamknięcie szkół itp.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z ilości faktycznie dostarczonych 
produktów oraz ich cen jednostkowych, wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie 
cenowej, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie.  

5. W przypadku zrealizowania mniejszych dostaw, niż wynika to z ilości produktów 
wskazanych w Ofercie cenowej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  w 
stosunku do Zamawiającego.  

6. Dostawy będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale V SWZ  z 
zastrzeżeniem, że  realizacja dostaw będzie się odbywała w okresach przebywania 
młodzieży w internacie.  
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JAKOŚĆ I GWARANCJA  

§ 2  

1. Wykonawca gwarantuje w szczególności, że:   
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku, dopuszczone do obrotu zgodnie  z 

obowiązującymi wymogami, normami i atestami;   
2) dostarczane produkty będą świeże, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na 

prawidłowe wykorzystanie produktu;   
3) dostarczane produkty będą o właściwej gramaturze, czyste, bez objawów nadpsucia 

czy pleśni, bez obcych zapachów;   
4) produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu 

zawierającym informacje istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia 
człowieka (skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące 
producenta lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu);   

5) zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego 
towaru, a produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich 
jakość,   

6) towar dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami 
transportowymi.  

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż cechy dyskwalifikujące dostarczane produkty to,  w 
szczególności:  
1) dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, 

fragmenty kości w mięsie zamówionym b/k;   
2) dla wędlin: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, 

obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich 
uszkodzenia mechaniczne, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie 
osłonki do wędlin;  

3) dla makaronów, ryżu, kaszy: produkty, które po obróbce termicznej zgodnej z 
opisem na opakowaniu ulegają rozgotowaniu lub zbryleniu, produkty które mają obce 
posmaki, zapachy, których opakowanie nosi ślady naruszenia np. rozerwana torebka, 
wgniecenia na pudełku, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak 
oznakowania opakowań;  

4) dla owoców i warzyw: oznaki zwiędnięcia, zgnilizny, pleśni, zaparzenia, zmarznięcia, 
ślady uszkodzeń, obecność szkodników, zanieczyszczenia;   

5) dla mrożonek, produktów garmażeryjnych: uszkodzenia, popękanie, zabrudzenie 
powierzchni, oznaki rozmrożenia, obcy zapach, po ugotowaniu luźna, rozpadająca się 
lub zbyt twarda konsystencja oraz sklejanie się produktu;  

6) dla ryb: zapach świadczący o nieświeżości, oznaki rozmrożenia produktu, obecność 
zbędnej glazury;  

7) dla jaj: uszkodzenia skorupki, obcy zapach;  
8) dla produktów mleczarskich: obcy zapach i smak, zbrylone sery naturalne, obecność 

szkodników/ owadów oraz ich pozostałości, naruszone lub uszkodzone opakowanie, 
brak oznakowania opakowania;  
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9) dla pozostałych produktów: obcy zapach, obecność szkodników/ owadów oraz ich 
pozostałości, naruszone lub uszkodzone opakowanie, brak oznakowania opakowania.  

3. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać oraz okazać na każde 
żądanie Zamawiającego:  
1) decyzje właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej dotyczącą  możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego 
będącego  przedmiotem zamówienia;  

2) odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi  w 
stosunku do każdego produktu.  

DOSTAWY I TRANSPORT  
§ 3  

1. Dostawy będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale V ust 10 
SWZ, ze szczególnym  uwzględnieniem wymagań dotyczących poszczególnych części 
zamówienia i z zastrzeżeniem, że  realizacja dostaw będzie się odbywała w okresach 
przebywania młodzieży w internacie.  

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, na podstawie 
zgłoszonego telefonicznie zapotrzebowania, określającego ilość oraz rodzaj produktów,   
z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego, złożonego  w 
dniu dostawy, w szczególnych sytuacjach wynikających z potrzeb Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania codziennych dostaw, najpóźniej  do godz. 
10.00, z zastrzeżeniem dostaw pieczywa – najpóźniej do godz. 6.00.  

5. Dostawy będą odbywały się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego.  
6. Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego: ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały 

Bór – budynek internatu.  
7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt, własnym transportem, 

spełniającym wymagania sanitarne dotyczące środków transportu żywności.   
8. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać rozładunku i wniesienia 

dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń w kuchni internatu.  
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru za pośrednictwem kuriera.  

ODBIÓR JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY TOWARU  

§ 4  

1. Ilościowy odbiór towaru dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego  w 
momencie dostarczenia go do siedziby Zamawiającego, w dniach i godzinach jego 
urzędowania.   

2. Jakościowy odbiór towaru dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego,  w 
oparciu o złożone zamówienie i faktury VAT/ dokumentu WZ. Nie wyklucza to 
podniesienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady towaru, jeśli wada została wykryta 
później, po otwarciu opakowania lub w momencie użycia towaru.  

3. Przekazanie towaru potwierdzane będzie podpisami na fakturze VAT/ dokumencie WZ.  
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru towaru, jeżeli będzie on niezgodny 
ze specyfikacją, będzie posiadał wady, ślady zewnętrznego uszkodzenia lub niezgodny 
termin przydatności do spożycia.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia części oferowanego przedmiotu umowy 
zamiennikami, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwa realizacja zamówienia,  a 
produkt zamienny ma jakość nie gorszą i cenę nie wyższą niż oferowany pierwotnie.  

REKLAMACJE I ZAKUP INTERWENCYJNY  

§ 5  

1. Reklamacje będą zgłaszane telefonicznie.   
2. Zamawiający wskaże przyczyny odmowy odbioru towaru oraz wyznaczy Wykonawcy 

nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia.  
3. Wykonawca zobowiązany jest załatwić reklamacje w trybie pilnym od zgłoszenia.  
4. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem lub 

niewłaściwej jakości, czy nie dostarczenia towaru, a także nie dokonania niezwłocznej 
jego wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający, w celu 
zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki, ma prawo 
dokonania zakupu interwencyjnego zamówionego towaru w dowolnej jednostce 
handlowej.  

5. W przypadku zakupu interwencyjnego koszty powstałe z tego tytułu obciążają 
Wykonawcę.  

6. W przypadku zakupu interwencyjnego wartość umowy ulega zmniejszeniu o wartość tego 
zakupu. Niniejsza zmiana nie stanowi zmiany treści umowy.  

7. Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia tylko w zakresie produktów 
dostarczonych i przyjętych przez Zamawiającego.  

WIELKOŚĆ DOSTAW  

§ 6  

1. Rzeczywista wielkość dostaw będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.  
2. W przypadku zrealizowania mniejszych dostaw, niż wynika to z ilości produktów 

wskazanych w Ofercie cenowej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  w 
stosunku do Zamawiającego.  

WARTOŚĆ UMOWY  
§ 7 

1. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi ……..……………….. zł 
brutto (słownie ………………………….…………………………………. złotych brutto).  

2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane ze sprzedażą, 
łącznie z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.  

3. Ceny jednostkowe produktów będą zgodne z cenami określonymi przez Wykonawcę  w 
Ofercie Cenowej, stanowiącej Załączniki nr 2 – 2E do SWZ.  

4. Strony przyjmują, że ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadku urzędowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług, opłat granicznych, akcyzy lub o wskaźnik 
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wzrostu cen dotyczący przedmiotu zamówienia publikowany przez Główny Urząd 
Statystyczny.  

5. Ciężar udokumentowania zmiany ceny spoczywa na Wykonawcy, który do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o wzroście cen dołącza decyzję cenową Głównego Urzędu 
Statystycznego, określającą wysokość wskaźnika, stanowiącego podstawę do zmiany ceny 
jednostkowej.  

6. Zwiększenie cen wymaga każdorazowo zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się 
wtedy odpowiednio.  

7. Zmieniona cena obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu przez Strony.  
8. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca może obniżyć ceny towarów (danej partii 

towaru) bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego.   
9. Ostateczną wartością umowy będzie łączna wartość wszystkich zrealizowanych dostaw.  

 

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

§ 8  

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

PŁATNOŚCI  
§ 9  

1. Płatności będą dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

2. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:  
Nabywca:  

      Województwo Zachodniopomorskie 
      ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 
     NIP 851-28-71-498 

Odbiorca/Płatnik:  
I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki  
ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór 

3. Termin płatności będzie zgodny z terminem wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu 
ofertowym.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uiszczania płatności.  

KARY UMOWNE  

§ 10  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy  w 
wysokości 10% wartości brutto umowy.  

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy  z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara 
umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy.  
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3. Za niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 
odsetki ustawowe.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
§ 11  

1. Zgodnie z art. 456 ustawy PZP Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku 
wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytuł wykonania części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 
Wykonawca realizuje zadanie niezgodnie z warunkami i terminami określonymi  w 
niniejszej umowie.  

3. W przypadku trzykrotnego nie zrealizowania w pełnym zakresie dostawy przez 
Wykonawcę w wymaganym dniu lub pisemnej informacji od Wykonawcy o zaprzestaniu 
realizacji dostaw, Zamawiający ma prawo odstąpić od przedmiotowej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, pomniejszonego o 
nałożone przez Zamawiającego kary umowne, o których mowa w § 10.  

4. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym  w 
przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w 
przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego 
bądź otwarcia likwidacji Wykonawcy z właściwego rejestru.  

5. Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień 
doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia w formie pisemnej.  
 

ZMIANY UMOWY  

§ 12  

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 
ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania niniejszej umowy, a w szczególności:  
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiany ustawowe stawki podatku od 
towarów i usług (VAT);  

2) zmiany terminu, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, 
gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości 
realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz 
konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;  

3) w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu 
objętego umową pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za 
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową;  



str. 7  
  

4) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod 
warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości za cenę nie wyższa niż 
cena produktu objętego umową;  

5) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego 
produktu powodującego wycofanie dotychczasowego, za cenę nie wyższą niż cena 
produktu objętego umową;  

6) zmiany w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu wielkości opakowania, 
przy zachowaniu jego parametrów w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian 
przez producenta potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.  

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia o 10% wartości brutto 
umowy, o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz prawidłowego 
funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności, jakich nie można było przewidzieć na 
etapie prowadzenia postępowania o zamówienie.  

3. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 13  

1. Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ 
wraz z Ofertą cenową (Załączniki nr 2 – 2E do SWZ).  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.  

3. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia Stron, rozstrzygane będą na drodze postępowania sądowego 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  

  
  
  
  
……………………………………       …………………………………  
   ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  
  


