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 Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Postępowanie nr RRiB.271.8.2022 

 

UMOWA nr ............... /projekt/ 

zawarta w Jeżewie w dniu ........ -......... -20……. roku pomiędzy: 

Gminą Jeżewo zwaną w dalszej części umowy „Z A M A W I A J Ą C Y M” 

ul. Świecka 12, 86 –131 Jeżewo, NIP: 559-11-30-658  

reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeżewo – Macieja Rakowicza,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Kamilli Prabuckiej 

a 

firmą ......................... zwanym w dalszej części umowy „W Y K O N A W C Ą” 

z siedzibą .........................., NIP ............................., REGON/KRS ......................................... 

reprezentowaną przez .............................................................................................................. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(zwaną dalej „umową”) 

Strony uzgadniają, co następuje: 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu                       

o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim jest  
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do placówek oświaty w Gminie Jeżewo”. 
2. Szczegółowo zakres przedmiotu umowy określają dokumenty zamówienia, w szczególności 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz oferta WYKONAWCY wraz z załącznikami 
(pakiet nr ………. nazwa ……..……..). 
3. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zamówienia i uznaje je za 
wystarczającą podstawę do całościowej i kompletnej realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi 
żadnych zastrzeżeń co do ich treści, uznając ją za kompletną. 
4. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz środkami 
technicznymi, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
 
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.07.2023 r. 
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2. Po upływie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia 
od wykonania przedmiotu umowy. 
 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu systematyczne dostawy artykułów żywnościowych na 

warunkach zawartych w ofercie i formularzu cenowym. 
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć artykuły żywnościowe w terminie do 2 dni roboczych, 

od złożenia szczegółowego zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego.  
3. W przypadku niemożności dostarczenia towarów określonych wyżej – Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować zamówienie przez dostarczenie artykułów zamiennych o co 
najmniej takich samych właściwościach i jakości oraz po cenie nie przekraczającej wartości 
towaru zamówionego. 

4. Faktyczna ilość i wielkość dostaw, które Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować, 
wynikać będzie z sukcesywnych zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego w okresie 
obowiązywania umowy. 

5. Zamówione artykuły żywnościowe dostarczane będą środkami transportu Wykonawcy, bez 
dodatkowych opłat. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w czasie 
odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia wad towaru lub niezgodności dostawy z parametrami określonymi 
w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu następnego dnia 
od zawiadomienia, dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych 
od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.  

 
 

§ 4 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI WS. REALIZACJI UMOWY 

 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących 
przedmiotu umowy jest:  
- p. ………………………………………………………..  
- telefon do kontaktu: ………………………. 
- e-mail: ………………………………………….. 
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 
umowy jest:  
- …………………………………………………. (dane osoby) 
- telefon do kontaktu: ……………………………………… 
- e-mail: …………………………………………………………. 
 
 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za dostarczone towary Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę wynikającą z określonych 

w ofercie cen jednostkowych poszczególnych dostarczonych towarów. Ceny te będą podlegać 
waloryzacji nie wcześniej jednak niż po upływie 4 miesięcy obowiązywania umowy, w oparciu 
o wskaźnik wzrostu cen towarów będących przedmiotem umowy.  

2. Dostarczenie materiałów zgodnie z zamówieniem i bez wad będzie kwitowanie przez osobę 
uprawnioną według § 4 ust. 1. Pokwitowanie będzie podstawą wystawienia faktury. 

mailto:e.brzozowski@jezewo.eu


3 
 

3. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie po zrealizowaniu każdego zamówienia 
cząstkowego przez Zamawiającego w terminie …….. dni od daty otrzymania faktury. 

 
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

 
1. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci opóźnienia  

w dostawie artykułów żywnościowych ponad termin określony § 3 ust. 2 niniejszej umowy 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości niedostarczonych 
artykułów za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jeżeli opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 
dni robocze oraz w wysokości 2% wartości niedostarczonych artykułów żywnościowych za 
każdy następny dzień opóźnienia.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości  3.000 zł. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 3.000 zł.   

4. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przez 
Wykonawcę. 

5. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego, do wysokości szkody. 

 
 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych 

we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie 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 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, 
d) w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku realizacji dostaw 

zgodnie z zawartą umową pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca zwiększy ceny, przez co będą one wyższe niż w firmach konkurencyjnych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy Zamawiający: 
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku mimo dodatkowego wezwania w terminie 

jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie, 
2) powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 
miesiąca od daty powzięcia wiedzy o okolicznościach uprawniających do odstąpienie 
od umowy. 
 
 

§ 8 
SIŁA WYŻSZA 
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1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa 
się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od 
woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak 
terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na 
siłę wyższą powinna zawiadomić drugą Stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 
stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.  
 
 

§ 9 
ZMIANY W UMOWIE 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

do umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do 

treści oferty Wykonawcy w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,                           
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 
1) W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy                      
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla artykułów 
żywnościowych objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY 
dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, 
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia 
za towary, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dostarczono. 
2) W przypadku zmiany regulacji prawnych, odnoszących się do praw i obowiązków stron 
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany 
sposobu realizacji umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji 
umowy, wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, lub terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian nieistotnych i uzupełnień umowy 
(nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności zmiana siedziby 
Stron umowy, danych kontaktowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do wyrażenia 
takiej zgody. 

5. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 

 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania ZAMAWIAJĄCEGO o 
zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także o zmianie adresu 
siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania 
powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 
ZAMAWIAJĄCEGO na adresy podane przez WYKONAWCĘ. 
2. Strony wskazują dane kontaktowe, dla zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji 
WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 
Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu  
Numer faksu: 52 52 281 49 
Numery telefonów kontaktowych: 52 33 180 25 

Ze strony WYKONAWCY: 

mailto:sekretariat@jezewo.eu
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Adres poczty elektronicznej: ………………………………..…… 
Numer faksu: ……………………..……. 
Numery telefonów kontaktowych: ……………………………. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Oferta WYKONAWCY; 
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

         Z a m a w i a j ą c y                   W y k o n a w c a  
 
 
 
__________________________________      _______________________________ 
  
 
 
 
_____________________________________ 
kontrasygnata Skarbnika Gminy  
 
 
 
 
_____________________________________ 
          akceptacja prawnika  
 
 
Egz. Nr 1 – Zamawiający  
Egz. Nr 2 – Wykonawca 


