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Umowa na dostawę żywności nr  
 

Zawarta w dniu ………….. 2019 r. w Gdańsku  

 

pomiędzy  

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, 

w imieniu której działa  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Kreowania Wizerunku,  

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, 80-364 Gdańsk 

Pani  dr Iwona Wirkus-Romanowska 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

a firmą 

………………………………………………………………………..,  

reprezentowaną  przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.  

 

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie  zapytania o cenę, została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: …………………. do kuchni internatu  ZSKW na sumę 

nieprzekraczającą 30 000 EURO netto (plus podatek VAT) tj. netto 129 351,00 zł w 

poszczególnych kategoriach towaru wg załącznika- formularz cenowy, który stanowi 

integralną część niniejszej umowy.  

2.  Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 01.01.2020 r. 

3.  Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31.12.2020 r. 

4.  W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych   od Zamawiającego  i  Wykonawcy ,  

których nie można było wcześniej przewidzieć, dopuszcza się możliwość zmiany terminu 

zakończenia przedmiotu umowy. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia 

świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej ofert. Zmiany sposobu spełnienia 

świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były 

oceniane w toku postępowania. 

 

§ 2 
 

1. Sprzedaż odbywać się będzie na podstawie telefonicznych zamówień składanych przez 

Zamawiającego  w odpowiedniej komórce Sprzedającego. 

2. Strony ustalają, że ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu w razie zmniejszenia 

się liczby osób korzystających z wyżywienia. Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb 

Zamawiającego.  

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w 

pierwszym gatunku, z określonym terminem ważności . W szczególności dla produktów 

mleczarskich, jednorodnych gatunkowo konieczne jest dostarczanie produktów z tą samą 

odpowiednio długą datą ważności z uwagi na magazynowanie i wydawanie towaru. 
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2. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia 

telefonicznego. 

3. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty 

za dostarczenie żywności, dowodem odbioru towaru będzie faktura wystawiona przez 

Wykonawcę. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 

reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na wolny od 

wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.  

6. Strony ustalają, że jakość towaru będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. 

Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Sprzedający oświadcza, że towar posiada atest laboratoryjny. 

8. Wykonawca dostarczać będzie towar przystosowanymi do transportu żywności 

samochodami dostawczymi o numerach  rejestracyjnych : 

1. samochód dostawczy nr  ……………. 

2 ………………………………………………….. 

W przypadku zmiany samochodu prosimy o telefoniczną lub pisemną informację z podaniem 

numerów nowego samochodu. 

9. Dostawy towaru odbywać się będą w godzinach 06.00-11.00 od poniedziałku do piątku, 

terminy dostaw będą ustalane na bieżąco. 

10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na konto 

 Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostawy i wystawienia faktury. 

11. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo    do 

naliczenia ustawowych odsetek. 

12. Wykonawca składa każdorazowo fakturę przy dostarczaniu towaru. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie zgodnie z ewentualnymi 

zmianami wprowadzanymi przez Ustawodawcę. 

14. Wystawiając FV dla transakcji zakupu towarów należy podawać następujące dane : 

Nabywca : Gmina Miasta Gdańska ,ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk,  

NIP: 583-00-11-969, 

Płatnik :  Zespół Szkół Kreowania Wizerunku, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, 

80-364 Gdańsk. 

Odbiorca FV: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych  al. Gen. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk. 

Faktury należy zostawiać intendentce ZSKW , zostanie przekazana do Gdańskiego Centrum 

Wspólnych. 

 

§ 4 

1. W przypadku nie przestrzegania któregokolwiek z niżej wymienionych warunków tj.: 

- terminu dostaw,  

- trzykrotnej dostawy towaru złej jakości, niezgodnego z ofertą,  

- dostarczanie towaru niezgodnego z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 

tych jednostkach, ze zmianami z dnia 26 lipca 2016r. 

- powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy 

- gdy cena wyrobu nie pozwala na kalkulacje posiłku w określonym przedziale 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia. 
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§ 5 

 

Wartość cenowa dostaw nie może ulec zmianie. Obowiązującymi stawkami są ceny zawarte 

w formularzu cenowym  złożonym przez Wykonawcę. Zmiana cen z przyczyn obiektywnych, 

udokumentowanych przez strony umowy, wymaga zachowania formy pisemnej-aneksu 

przyjętego przez obie strony. Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzach cenowych 

mogą być waloryzowane jedynie zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS za ostatni kwartał, w którym następuje 

waloryzacja. 

 

§ 6 
 

Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej 

ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 
 

W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy w trybie 

zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, gdyby zaistniałe spory nie zostały rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

§ 10 

 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną częścią są: 

- formularz cenowy 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 

 

 

 

 


