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UMOWA 

 
zawarta  w dniu  ………… 2020 r. w Bydgoszczy pomiędzy : 

Województwem Kujawsko-Pomorskim ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536  

reprezentowanym przez Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, 

ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz w  imieniu którego  działa: 

Mariusz Klimczewski – Dyrektor ośrodka,  

z kontrasygnatą Głównego Księgowego- Ireny Kaczmarek  

zwanym  dalej  „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

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

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

NIP…………………………………… 

reprezentowanym/ną  przez: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ” 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie  

przetargu nieograniczonego po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie  

z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity).     

                                                         

§ 1 

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  sukcesywna dostawa………….……………..…………..., 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………… stanowiącą integralną część umowy.  

2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi  załącznik nr 1 do  umowy (oferta 

Wykonawcy). 

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące produktów żywnościowych 

określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności : 

1) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.0.1252 

t.j.) ; 

2) ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych  

(Dz.U. z 2019r. poz. 2178 t.j.)  oraz aktów wykonawczych do niej. 

 

§ 2  

1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, przez cały okres 

obowiązywania umowy, na podstawie składanych przez Starszego magazyniera - pracownika 
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Zamawiającego zamówień ilościowo- asortymentowych zgłaszanych telefonicznie  lub drogą  

e-mailową. 

2. Ilości artykułów żywnościowych podanych w zapytaniu ofertowym są szacunkowe i mogą ulec 

zmianie. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu  

zmniejszenia zakresu dostawy. 

3. Wykonawca  po  przyjęciu  zamówienia  w  ciągu  48 godzin  dostarczy przedmiot  zamówienia 

własnym  kosztem i staraniem  do  Internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia  w 

Bydgoszczy ul. Opławiec 160, 85-469 Bydgoszcz – obiekt Zamawiającego. 

4. Dostawa produktów żywnościowych odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6:00 do 12:00, z zastrzeżeniem godzin dostaw zamówienia  dla 

poszczególnych części:  

II, III, IV, VIII, IX – w godzinach 6:00-7:30, 

I, V, VI, VII w godzinach 6:00 do 12:00,  

z wyłączeniem dni w których stołówka nie podaje posiłków. Godziny dostaw towarów mogą być 

także uzgadniane bezpośrednio z Starszym magazynierem w celu zapewnienia sprawnej 

organizacji pracy stołówki.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru albo też 

dostawy mięsa, drobiu, wędliny niespełniającej warunków określonym w ust.12 Zamawiający 

składa reklamację. 

6. Podstawą reklamacji jest sporządzenie przez Wykonawcę protokołu reklamacyjnego na 

podstawie pisemnego wniosku o reklamację Zamawiającego. 

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji towaru, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany 

na towar wolnych od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego : 

1) w ciągu dwóch godzin od dostawy towaru w przypadku, gdy produkty żywnościowe będą 

wykorzystane do przygotowania posiłków w dniu dostawy towaru, 

2) w ciągu sześciu godzin, w przypadku gdy produkty żywnościowe będą wykorzystane do 

przygotowania posiłków w dniu następnym od dostawy towarów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zakwestionowanego towaru na własny koszt. 

Zamawiający podpisuje odbiór dostarczonej żywności. 

9. Starszy magazynier lub upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy będą dokonywać odbioru 

towarów pod względem ilościowo – wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych,  

a także dokonywać sprawdzenia zgodności cen z formularzem asortymentowo – cenowym.  

Ponadto dokonywać będą kontroli przestrzegania zasad higienicznych warunków transportu 
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produktów. 

10. Termin przydatności do spożycia produktów żywnościowych od chwili dostarczenia produktu do 

Zamawiającego nie może być krótszy niż 1/2 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do 

spożycia określoną na opakowaniu produktu. 

11. Produkty powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 

zawierających oznaczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

12. Mięso, drób, wędliny nie mogą być mrożone, a ich dostawa powinna odbywać się  

w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi 

stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. 

13. Transport zamawianych produktów odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy oraz 

na jego koszt z uwzględnieniem rozładunku u Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest do 

zapewnienia odpowiednich warunków,  w tym sanitarnych,  transportu. 

 

§ 3 

Umowa wykonana zostanie w terminie od daty zawarcia umowy do 18 czerwca 2021 r. 

 

§ 4 

1. Za sprzedaż i dostawę produktów żywnościowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawcy 

zostanie wypłacone wynagrodzenie, płatne według cen jednostkowych określonych w ofercie 

Wykonawcy, za faktycznie dostarczone produkty żywnościowe. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych określonych  

w ofercie Wykonawcy  i ilości dostarczonych produktów żywnościowych.  

3. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty…………………………….. zł netto 

(słownie…………………………………………………………………………………………....), 

w tym podatek od towarów i usług w wysokości …………..% tj. ……………………………. zł, 

co daje kwotę ………………………………….zł brutto 

(słownie…………………………………………………………………………………………....), 

4. Zapłata za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie faktury wystawionej i doręczonej 

Zamawiającemu w dniu dostawy towaru po dokonaniu przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego sprawdzenia jakości i zgodności towaru z zamówieniem i podpisania odbioru 

towaru. 

5. Należność za fakturę regulowana będzie przelewem , w terminie do ………..dni (w zależności 

od wybranej oferty), od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Fakturę  należy  wystawić na: 
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 Nabywca: 

 Województwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Pl. Teatralny 2,87-100 Toruń, NIP 9561969536 

 Płatnik: 

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego  w Bydgoszczy 

ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz. 

Faktury należy doręczać Płatnikowi tj. Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego  w 

Bydgoszczy, który będzie dokonywał  ich płatności. 

 

7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. Ceny jednostkowe 

towarów określone w ofercie Wykonawcy są niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 

 

§ 5 

1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy, za każdy dzień opóźnienia , Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym 

mowa w §4 ust. 3. 

2. W przypadku dostawy mięsa, drobiu i wędlin  niespełniającej warunków określonych w §2 

ust.12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł. za każdy 

przypadek. 

3. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną  w  wysokości 20% należnego  

wynagrodzenia  brutto ,  o którym mowa w § 4 ust.3,  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez 

Wykonawcę  oraz  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących  

po  stronie  Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania przewyższającego  wysokość  

zastrzeżonych  kar umownych na  zasadach  ogólnych. 

5. W  przypadku, gdyby w czasie określonym w § 2 ust. 7 Wykonawca nie dostarczył 

zakwestionowanego towaru , Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu awaryjnego u innego 

dostawcy. 

6. W  przypadku, o którym mowa w ust.4, ewentualne różnice w cenie zapłaconej u dostawcy, 

u którego dokonano awaryjnego zakupu towaru w stosunku do cen należnych z tytułu zawartej 

umowy pokrywa Wykonawca.  

 

§ 6 

       1.Zamawiający  ma  prawo  od  umowy  odstąpić  jeżeli : 

1) opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  przekroczy 3 dni (trzy dni); 
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2) trzykrotnie nałożono na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w §5 ust.1, 

3) dwukrotnej uzasadnionej reklamacji Zamawiającego w zakresie jakości przedmiotu umowy. 

       2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia dowiedzenia się 

          o  zaistnieniu  okoliczności, o których mowa w ust.1. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w razie zaistnienia jednej z okoliczności, o której 

mowa w art., 145a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8 

1. Miejsce dostawy przedmiotu  zamówienia – Internat Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Opławiec 160, 85-469 Bydgoszcz. 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód, które wpłynęłyby na opóźnienie  

w  dostarczeniu  przedmiotu umowy  WYKONAWCA ma  obowiązek  powiadomić o tym fakcie 

ZAMAWIAJĄCEGO  w tym samym dniu. 

 

§ 9 

1. Osobą uprawnioną  do  stałych  kontaktów  z  Wykonawcą jest  Kierownik internatu 

Zamawiającego  Mariola Tomaszewicz, starszy magazynier Halina Polasik. 

2. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej  na  piśmie  Wykonawca   nie  może  powierzyć  

wykonania  umowy  innej  osobie. 

 

§ 10 

1. Zmiany  umowy wymagają formy  pisemnej (aneksu)  pod rygorem nieważności  

i w szczególności mogą nastąpić w przypadku: 

1) wystąpią oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, 

2) nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT, a wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do 

aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,  

3) zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, 

4) zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 

5) jeżeli są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Zmiana nazwy Zamawiającego nie będzie wymagała aneksu do umowy. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pismem, wskazując dane do wystawienia faktury, jak w § 4 pkt. 6. 
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3. W sprawach , których  umowa  nie  reguluje  zastosowanie  mają  przepisy: 

1) kodeks  cywilny, 

2) ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zmówień Publicznych. 

4. Spory  wynikłe  z  umowy  będą  rozstrzygały  sądy  właściwe ze  względu  na  siedzibę  

ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Umowę  sporządzono  w  2 ( dwóch ) jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla  każdej  

ze stron. 

 

   ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

2. SIWZ wraz z załącznikami. 

 


