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Umowa Nr ……………………. 

 

zawarta w dniu …………… .2022 r. w Szamocinie pomiędzy  Gminnym Przedszkolem 

Publicznym w Szamocinie z siedzibą w Szamocinie przy Placu Wolności 31, NIP 7642239338, 

REGON 570262419, reprezentowanym przez 

Danutę Grams – Dyrektor Przedszkola 

 

 a   ……………………………., reprezentowany przez ………………………………………..    

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129, z późn. zm.), następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1) Przedmiotem umowy jest  sprzedaż i dostarczanie na potrzeby  Gminnego Przedszkola 

Publicznego  w Szamocinie produktów żywnościowych odpowiadających wymaganiom 

określonym w  specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ), w tym (w zależności od 

części zamówienia): 

1) sprzedaż i dostarczanie produktów ogólnospożywczych; 

2) sprzedaż i dostarczanie drobiu, mięsa, wędlin;  

3) sprzedaż i dostarczanie nabiału;  

4) sprzedaż i dostarczanie pieczywa i produktów cukierniczych;  

5) sprzedaż i dostarczanie warzyw, owoców, jaj i ryb. 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest określony w  SWZ. 

3. Zamawiający stosuje prawo opcji:  

1) rodzaj opcji – ilościowa;  maksymalna wartość opcji -  zwiększenie dostaw do 20% 

rocznie (w przypadku wznowienia na kolejne 12 miesięcy łącznie  40%) w stosunku do 

szacowanej  ilości produktów żywnościowych określonych w  SWZ;    

2) okoliczności skorzystania z opcji – jeżeli faktyczne zapotrzebowanie na przedmiot 

umowy się zwiększy a możliwości finansowe Zamawiającego pozwolą na zwiększenie 

zakupów. 

4.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z opcji e-mailem, z wyprzedzeniem 

14-dniowym. 

5. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 

2) Wykonawca będzie dostarczać produkty żywnościowe własnym transportem i na 

własne ryzyko;  

3) Miejsca dostawy:   

- Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie przy pl. Wolności 31 

- oddział Przedszkola w Lipiej Górze. 
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4) dostawy będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie, w ilościach zgłaszanych 

przez Zamawiającego drogą elektroniczną na e-mail Wykonawcy: ………………………., 1-2 

razy w tygodniu, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych; 

5)  w przypadku dostarczenia produktów żywnościowych niezgodnie z zamówieniem, 

niepełnej, złej jakości,  przeterminowanych, Zamawiający nie przyjmie lub  zwróci te 

produkty a Wykonawca w terminie odwrotnym (tj. w ciągu 1 dnia) dostarczy 

wymagane produkty;  brak uzupełnienia dostawy  będzie  podstawą do naliczania kar 

umownych. 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy.  

2. W przypadku wznowienia termin wykonania zostanie przedłużony na kolejne 12 

miesięcy. 

3. Termin wykonania dostaw sukcesywnych wynosi 1 dzień roboczy od otrzymania 

zlecenia e-mailem.  

§ 3. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w jego ofercie  wynosi …………………. zł brutto 

(słownie: ………………….zł ……/100). Wynagrodzenie obejmuje  należny podatek VAT. 

2. Wysokość faktycznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczona na podstawie 

cen jednostkowych zawartych w ofercie, niezmiennych przez pierwsze trzy miesiące 

obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem w ust. 3 i 4), będzie zależała od zakresu 

wykonanych dostaw.  Mniejszy zakres wykonanych dostaw niż określone w specyfikacji 

warunków zamówienia, nie stanowi podstawy roszczenia Wykonawcy o wypłatę 

wynagrodzenia. 

3. Strony umowy mogą żądać zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy  w przypadku  

zmiany   kosztów związanych z realizacją zamówienia,    z tym że: 

a) zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić 

nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy; 

b) wpływ zmiany  kosztów na koszt wykonania zamówienia zostanie określony w 

następujący sposób: poprzez przemnożenie określonej ceny jednostkowej za dany 

produkt przez kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek 

Wykonawcy złożony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy, 

zmiana wynagrodzenia może nastąpić w okresie trwania umowy nie częściej niż 1 

raz na kwartał; 

c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, nie może być wyższa niż wyliczona na podstawie kwartalnego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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4. Jeżeli Zamawiający wznowi wykonanie przedmiotu umowy na kolejne 12 miesięcy: 

1)  wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być zmieniona   w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych 

              - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.   

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT.  

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy  będzie realizowane 

miesięcznie,   na podstawie faktury VAT z załączoną specyfikacją dostarczonych 

produktów żywnościowych.    

7.  Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

……………, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.  

8. Rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla 

którego został otwarty rachunek VAT a zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności.   

9. Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem 

https://efaktura.gov.pl/, do której Zamawiający posiada konto. 

10.  Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 

ustawowe za opóźnienie.  

§ 4. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 3; 

2) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy po złożeniu przez Zamawiającego 

reklamacji, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 5 - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 3. 

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

https://efaktura.gov.pl/
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2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie 

może być wyższa niż 25% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

Zamawiającego 

3. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 

15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych. 

§ 5. 

Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, gdy Zamawiający odmawia wykonania 

obowiązków określonych w § 3 umowy i nie wykona ich w terminie do 7 dni od 

pisemnego wezwania przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 456 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy musi nastąpić pod rygorem nieważności 

na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 

§ 6. 

Zmiana umowy 

1. Zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art.  455 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, ze zm.) oraz 

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

3. W związku z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych Wykonawca oświadcza, że 

zawarcie umowy jest zgodne z umową spółki. 
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§ 8. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

§ 9. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  specyfikacja   warunków zamówienia; 

2)  oferta Wykonawcy. 

 

Wykonawca:                  Zamawiający: 

 

 

 

 


