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Załącznik nr 9 do SIWZ  

 

 

/projekt umowy/ 

 

UMOWA Nr …........... 

 

 

zawarta w dniu...........................................w Białymstoku, 

pomiędzy: 

Miastem Białystok NIP 9662117220 w imieniu, którego występuje Szkoła Podstawowa  

Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 

1A, 15-687  Białystok  reprezentowana przez: Annę Satuła – Dyrektora Szkoły, zwana dalej 

Zamawiającym, 

a: 

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą……………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………...., Regon …………………………., zwanym w dalszej 

części umowy Wykonawcą. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) o następującej 

treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu następujących 

artykułów spożywczych*: 

 

Część 5 – Różne artykuły spożywcze 

Część 7 – Ryby mrożone i przetworzone 

  

w  ilościach  i  cenach  podanych  w  formularzu  asortymentowo  -  cenowym  Wykonawcy 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

*w  umowie  po  przetargowej  zostanie  tylko  pozycja,  na  którą  Wykonawca  złoży ofertę. 

 

 

§ 2 

 

1. Dostawa towaru wraz z rozładunkiem odbywać się będzie na koszt Wykonawcy 

sukcesywnie, każdorazowo do magazynu wskazanego przez Zamawiającego przy ul. Komisji 

Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku na podstawie zamówienia - zgłoszenia 

(telefonicznego, faxem lub na adres e-mail) w następujących terminach: 

 

Część Nr 5 - Różne artykuły spożywcze 

 

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w opakowaniach o gramaturze podanej  

w formularzu asortymentowo - cenowym oraz rozładowany we wskazanym przez 

Zamawiającego magazynie następnego dnia od daty złożenia zamówienia (telefonicznego lub 

na adres e-mail). Średnia częstotliwość dostawy co najmniej 1 raz w tygodniu  
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w godz. 8.00 – 9.00. Dostarczane produkty muszą być zgodne z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia na czas realizacji dostawy. Opakowania powinny 

posiadać etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą zawartą w 100 g produktu. 

 

Część Nr 7 – Ryby mrożone i przetworzone 

 

Dostawa ryb odbywać się będzie co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach  8:00- 9.00. 

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia (telefonicznego  

lub na adres e-mail)  oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego magazynie. 

Zamawiający wymaga aby ryby mrożone, które zostaną zamówione przywożone były  

w temp. minimum (– 180 C) i pakowane w folię. 

 

2. Zamówienie powinno spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

żywnościowego, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 

1) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1541); 

2) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz.U. z 2018, poz. 2164.); 

3) Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1  

ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154). 

5) innymi wyżej  nie wymienionymi przepisami prawa dotyczącymi artykułów spożywczych  

(obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy i rozporządzenia UE) 

 

3. Wymagania w zakresie znakowania opakowań: 

Każde opakowanie musi posiadać etykietę zawierającą, co najmniej następujące dane: 

a) nazwa produktu, odmiana, 

b) termin przydatności do spożycia, 

c) masę netto, 

d) warunki przechowywania, 

e) nazwę i adres producenta, 

f) w przypadku kiełbas wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą 

w 100g produktu. 

4. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

żywnościowego, a w szczególności z: 

1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 29 ze zm.); 

2) Rozporządzeniem WE nr 1935 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; 

3) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1541); 

4) innymi wyżej  nie wymienionymi przepisami prawa dotyczącymi artykułów spożywczych  

(obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy i rozporządzenia 

UE). 
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5. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu artykułów 

spożywczych dobrej jakości tj: świeżych, I gatunku, czystych, bez objawów chorób pleśni, 

bez obcych zapachów, (nie robaczywych - dotyczy warzyw i owoców, nie kruszących się, 

dopieczonych – dotyczy pieczywa), właściwej gramaturze oraz z właściwym terminem 

przydatności do spożycia. Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami 

Polskich Norm. Towary będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także 

przewożone w warunkach zgodnych z wymogami HACCP oraz  ( jeśli dotyczy) w części  

nr…………pochodzić będą z produkcji ekologicznej. 

 

6.  Wykonawca oświadcza, iż posiada wdrożony system  HACCAP.  

 

7. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość. 

 

8. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych  

w załącznikach do SIWZ. 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobligowany jest do: 

1. Sprzedaży i dostawy artykułów spożywczych wyszczególnionych w załączniku  

do niniejszej umowy w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu. 

2.  Dostarczenia w/w artykułów do magazynu Zamawiającego przy ul. Komisji Edukacji 

Narodowej 1A  w Białymstoku własnym transportem i na własny koszt wraz z rozładunkiem 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3.    Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego towaru. 

4. Ilość dostarczonego towaru ma być zgodna z zamówieniem złożonym przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów spożywczych. 

Dostarczone przez Wykonawcę produkty muszą posiadać odpowiedni termin przydatności  

do spożycia lub datę minimalnej trwałości – 7 dni oraz muszą odpowiadać stosowanym  

w Polsce normom jakościowym. 

6. Przy dostawie ryby Zamawiający wymaga dostarczenia handlowego dokumentu 

identyfikacyjnego (HDI). 

7. Na czas realizacji dostawy zawartość cukru, soli i tłuszczu  w produktach wymienionych  

w formularzu asortymentowo - cenowym w części 5 muszą być zgodne  

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wymagane są  etykiety ze składem 

surowcowym i wartością odżywczą zawartą w 100g produktu. 

8. Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie o nieodpowiedniej jakości oraz  

terminowości dostaw towaru.  

9.  W przypadku nie przestrzegania terminów dostaw, jakości towarów oraz powtarzających 

się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy  

w terminie natychmiastowym. 

11. Mrożonki mają być dostarczane do Zamawiającego w formie nie rozmrożonej  

min. – 18 0 C i zapakowane w folię . 

12. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu określonym w ust. 2 na podstawie 

dokumentu WZ lub faktury VAT dostarczonej wraz z towarem w danym dniu.  

13. Jeśli towar pochodzi z produkcji ekologicznej to Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

wraz z wykazem produktów pochodzących z produkcji ekologicznej oznakowanie produktu  

i dokumenty potwierdzające, że oferowane artykuły żywnościowe pochodzą z produkcji 

ekologicznej. 

14.  Przy dostawie miodu (kraj pochodzenia: Polska) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

dokumentu  producenta  miodu  potwierdzającego  wpis  do Rejestru zakładów podlegających 

urzędowej  kontroli organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej (dot. sprzedaży bezpośredniej 
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oraz  podmiotów prowadzących  produkcję  pierwotną) – art.61 i 63 ust 2 i 3 ustawy z dnia  

25 sierpnia  2006 r. o  bezpieczeństwie  żywności i żywienia  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1541). 

15. Wykonawca złożył wraz z ofertą dokument potwierdzający wpis firmy do Rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

 

§ 4 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości towarów w ramach istniejącej 

umowy oraz możliwość niepełnej realizacji wartości umowy. 

 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru, zgodność ilościową  

i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze nie są przeterminowane i posiadają aktualny 

termin ważności nie krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia określonego przez 

producenta, a  produktów sypkich i przypraw min. 3 miesiące. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 1 Wykonawca zobowiązany 

jest do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych na zgodne z wymogami ust. 1.  

Czas wymiany towaru …… min./godz.* (zgodnie z formularzem ofertowym) od pisemnego 

lub telefonicznego zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych towaru. 

3. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca dostarcza wraz z zamówionym towarem dokument WZ z podaną ilością, ceną 

brutto oraz wartością poszczególnych pozycji na zamówienie, które będzie realizowane 

danego dnia.  
 

* niepotrzebne skreślić 

§ 6 

 

1. Ogólna wartość brutto wynagrodzenia (cena ofertowa brutto) wynikająca z warunków 

przetargu i oferty Wykonawcy (formularz ofertowy i asortymentowo-cenowy) w okresie 

obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty w wysokości:……............................... złotych  

(słownie:…………………………………………………………………………………brutto) 

w tym podatek VAT ……………….. złotych (słownie………………………………………). 

2. Ostateczne wynagrodzenie  Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi 

ilości faktycznie  dostarczonych  towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych w ofercie, z tym 

że nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1. 

3. Na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego ceny jednostkowe określone           

w załączniku do umowy mogą być korygowane o wskaźnik zmiany cen żywności 

publikowany przez Główny Urząd Statystyczny jedynie w przypadkach nadzwyczajnych, 

których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

4. Zmiany cen mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze aneksu do umowy i będą 

obowiązywać od dnia podpisania. Ustalone ceny jednostkowe nie mogą zostać zmienione  

w okresie pierwszych 4 miesięcy obowiązywania umowy. 

 

§ 7 

 

1. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy, 

przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu na dzień 10, 20, 30 i ostatni danego 

miesiąca. 
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Zamawiający będzie odbierał od wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne 

przesłane drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r., poz. 

2191). 

2. Faktury wystawione będą na dane: 

 

„Nabywca:  Miasto Białystok 

                    ul. Słonimska 1, 

                    15-950 Białystok 

                    NIP 9662117220 

Odbiorca:    Szkoła Podstawowa Nr 12  

                    im. Zygmunta Glogera 

                    ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

 15-687 Białystok” 

 

3. W przypadku błędnie wystawionej faktury bądź dokumentu WZ Wykonawca zobowiązuje 

się do wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej lub prawidłowo 

wystawionego dokumentu WZ w dniu danej dostawy. 

4. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo  

do naliczenia ustawowych odsetek. 

 

§ 8 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wartości  

nie dostarczonej partii towaru w części: VII za każdą godzinę zwłoki, w części: V każdy 

dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 5% wartości 

towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego  

na wymianę towaru; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości umowy brutto określonej w §6 ust.1 umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

Zastrzeżenie w/w kar umownych nie wyłącza dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Zamawiający może dokonywać potrącenia naliczonych kar z rachunku/faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres od dnia 01.09.2019 roku do dnia 

31.08.2020 roku. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następującą część zamówienia: 

1) …………………………………nazwa podwykonawcy…………………………… 

2) …………………………………nazwa podwykonawcy…………………………… 
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2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia 

wykonaną przez podwykonawcę. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w rozdz. V SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować dostawy za pomocą innych podmiotów,  

na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunku 

dotyczącego doświadczenia) powoływał się w ofercie: nazwa innego podmiotu 

…………………………………w zakresie: …………………...w formie:………………… 

2. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, jedynie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy inny 

podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

 

 

§ 12 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach realizacji niniejszej umowy jest: 

……………………………………………  – tel. ……………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji niniejszej umowy jest: 

………………………………………..…..  – tel. ……………………………………… 

3. Zmiana danych kontaktowych oraz zmiana wymienionych osób nie stanowi zmiany 

umowy. 

 

§ 13 

 

Zamawiający może 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. 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 tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 14 

 

1. Wszelkie  zmiany  warunków  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod 

rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art.144 ustawy Pzp. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy wskazanego  

w § 10 umowy zgodnie z ofertą, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką 

zmianę oraz spełnieniu warunków określonych w § 10  ust. 4 umowy. 
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3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie innego podmiotu wskazanego  

w § 11 umowy, zgodnie  z ofertą, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na 

taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych w § 11 ust. 2 umowy. 

4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 i 3, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego 

protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany. 

 

§ 15 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy- 

Prawo zamówień publicznych,  Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa dotyczące 

artykułów żywieniowych. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd 

Powszechny w Białymstoku. 

3. Załącznik - formularz ofertowy oraz formularz asortymentowo - cenowy stanowią 

integralną część umowy. 

 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

§ 17 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 12  

im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@sp12.bialystok.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

•   Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

 Załącznik : 

- Formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo – cenowym. 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 
  


