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Umowa nr ………… 

 

zawarta w dniu ….…..2022 roku pomiędzy: 

Miastem Wągrowiec z siedzibą w Wągrowcu ul. Kościuszki 15a - Żłobkiem Miejskim nr 1 

w Wągrowcu, z siedzibą w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec, 

reprezentowanym przez Dyrektora – Justynę Walkowiak na podstawie upoważnienia 

wyrażonego w ………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………, z siedzibą ………………….. , NIP …………. , REGON ………….. , KRS 

……………. / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, PESEL …………………. 

reprezentowanym/ą przez………… – ……………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa w terminie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 

r., następujących artykułów żywnościowych określonych przez Zamawiającego  

w zapytaniu ofertowym z dnia 7.11.2022 r., będącej załącznikiem do niniejszej umowy: 

1) Dostawa – pieczywa * 

2) Dostawa - jajek kurzych * 

3) Dostawa - warzyw i owoców świeżych * 

4) Dostawa - mięsa, przetworów mięsnych i drobiu * 

5) Dostawa – ryb mrożonych * 

6) Dostawa - artykułów ogólnospożywczych * 

7) Dostawa – artykułów nabiałowych * 

8) Dostawa – mrożonych warzyw i owoców * 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostawy towarów w ilościach innych niż wykazane 

w zapytaniach ofertowych określonych w ust. 1. 

3. Faktyczna ilość dostaw, które Wykonawca będzie zobowiązany realizować, wynikać będzie 

    z sukcesywnych zamówień składanych w dni powszednie przez Zamawiającego w okresie 

    obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania umowy, ma wystarczające doświadczenie i kwalifikacje do realizacji umowy 

oraz zobowiązuje się wykonać należycie przedmiot niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych produktów  

z formularzem ofertowym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy produktów żywnościowych spełniających 

wymogi określone przepisami ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

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

Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany po wcześniejszym telefonicznym lub 

mailowym zgłoszeniu Zamawiającego. 

8. Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj 

konsumpcyjnych spełniających wymagania określone przepisami rozporządzenia (WE) nr 

852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny 

środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm; Dz Urz. UE 
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Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34 str. 319) oraz określone w rozporządzeniu  

z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.u. z 2015, poz. 

1703). * 

9. Wędliny nie mogą zawierać mniej jak 90% mięsa w 100g gotowego wyrobu. *. 

10. Wykonawca oświadcza, że wykona umowę zgodnie z jej postanowieniami. 

 

§ 2 

Termin oraz miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce po telefonicznym lub 

mailowym zamówieniu. Miejscem wykonania zamówienia jest Żłobek Miejski nr 1  

w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec. 

2. Harmonogram dostaw będzie ustalany na bieżąco, w odniesieniu do faktycznych potrzeb 

Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą. Artykuły spożywcze muszą być 

dostarczone następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia, 

które składane będą nie później niż do godz. 13.00. 

3. Planowany harmonogram dostaw (dostawy od godz. 7.00 do godz. 15.00 – nie dotyczy 

dostaw pieczywa): 

1) Dostawa – pieczywa: dostawa w każdy dzień funkcjonowania żłobka do godz. 7.30, 

adres email zgłaszania dostaw: …………....,  

nr telefonu zgłaszania dostaw ……………… *  

2) Dostawa - jajek kurzych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu,; 

adres email zgłaszania dostaw: ……..................,  

nr telefonu zgłaszania dostaw ……………… * 

3) Dostawa  -  warzyw  i  owoców świeżych:  średnia  częstotliwość dostawy  od  1  do  2  

razy w tygodniu;  

 adres email zgłaszania dostaw: ...............,  

 nr telefonu zgłaszania dostaw ……… * 

4) Dostawa - mięsa, przetworów mięsnych i drobiu: średnia częstotliwość dostawy co 

drugi dzień; 

adres  email  zgłaszania  dostaw:  ……................……..,   

nr  telefonu  zgłaszania  dostaw ……………… * 

5) Dostawa – ryb mrożonych: średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu; adres 

email zgłaszania dostaw: ……….........,  

nr telefonu zgłaszania dostaw ……………… * 

6) Dostawa - artykułów ogólnospożywczych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 

razy w tygodniu;  

adres email zgłaszania dostaw: ………..,  

nr telefonu zgłaszania dostaw ………… * 

7) Dostawa – artykułów nabiałowych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w 

tygodniu; 

adres email zgłaszania dostaw: ……....…..,  

nr telefonu zgłaszania dostaw …………...… * 

8) Dostawa – mrożonych warzyw i owoców: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy 

w tygodniu;  

adres email zgłaszania dostaw: ……...,  

nr telefonu zgłaszania dostaw ….....… * 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Płatności za dostarczone artykuły żywnościowe będą następowały w okresach 

miesięcznych, na podstawie dowodów dostawy świadczących o faktycznie dostarczonej  

w danym miesiącu liczby artykułów spożywczych, po cenach jednostkowych określonych 

w ofercie Wykonawcy. 

2. Łączna szacunkowa kwota z tytułu realizacji umowy w okresie, o którym mowa w ust. 1 

wyniesie: 

1) dla dostawa pieczywa ………… zł brutto, słownie: ……………. * 

2) dla dostawa jajek kurzych ………… zł brutto, słownie: ……………. * 

3) dla dostawa warzyw i owoców świeżych ………… zł brutto, słownie: ……………. * 

4) dla dostawa mięsa, przetworów mięsnych i drobiu ………… zł brutto, słownie: ………. * 

5) dla dostawa ryb mrożonych ………… zł brutto, słownie: ……………. * 

6) dla dostawa artykułów ogólnospożywczych ………… zł brutto, słownie: ……………. * 

7) dla dostawa – artykułów nabiałowych ………… zł brutto, słownie: ……………. * 

8) dla dostawa – mrożonych warzyw i owoców ………… zł brutto, słownie: ……………. * 

3. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy w okresie objętym zamówieniem,  

o którym mowa w § 1 ust. 2 wyniesie ..….……. zł brutto (słownie: …….….. 00/100), 

4. Nie zamówienie pełnej ilości asortymentu, nie stwarza po stronie Wykonawcy 

jakichkolwiek roszczeń prawnych względem Zamawiającego. 

5. Faktury częściowe będą wystawiane na początku każdego miesiąca za dostarczone artykuły 

spożywcze w miesiącu poprzednim (na podstawie dowodów dostawy). 

6. Zapłata zrealizowana zostanie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

7. Na fakturach wykonawca umieści następujące dane: 

1) Nabywca: Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec,  

NIP 766-19-72-436. 

2) Odbiorca: Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 

25, 62-100 Wągrowiec. 

8. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na 

fakturze, w terminie minimum 7 dnia od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone na podstawie częściowych 

dokumentów potwierdzających odbiór dostawy dostarczanych z każdą dostawą 

artykułów żywnościowych, w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. Dokumenty potwierdzające odbiór dostaw będą sporządzane przez Wykonawcę. 

3. W trakcie odbioru dostawy Zamawiający sprawdza zgodność dowodów dostawy  

z zamówieniem oraz z faktycznym stanem dostarczonego przez Wykonawcę towaru. 

4. Jeśli w trakcie odbioru dostawy Zamawiający stwierdzi niezgodność dostawy  

z dowodem dostawy lub niezgodność zamówienia z dowodem dostawy, Zamawiający 

może dokonać zmian konkretnych pozycji towarów na dowodzie dostawy z pisemnym 

zatwierdzeniem osoby dostarczającej towar oraz Zamawiającego. 
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5. Jeśli w trakcie odbioru dostawy Zamawiający stwierdzi niezgodność dostawy  

z zamówieniem, Zamawiający odmowi przyjęcia dostawy lub jej części pozostawiając ją 

do dyspozycji Wykonawcy i informując Wykonawcę o zakresie niezgodności.  

W przypadku zaistniałej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot 

umowy zgodnie z umową, w terminie 2 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczenia kar umownych na zasadach określonych w § 6 ust.2 pkt 1. 

 

§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu 

zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W przypadku, gdy wady 

jakościowe zostaną wykryte przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany towaru na pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 3 dni, od otrzymania 

zgłoszenia. 

2. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt dokona odbioru wadliwego przedmiotu 

umowy od Zamawiającego oraz dostarczy pełnowartościowy do miejsca dostawy  

tj. Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 

Wągrowiec. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy 

Strony ustalają w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10 % wartości bruttom o którym mowa w § 3 ust. 2 danego zamówienia nie 

dostarczonego w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, zgodnie z § 2 ust. 2, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po przekroczeniu 

terminu, 

2) 25 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 za odstąpienie od 

Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od Umowy karę w wysokości     25% 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.3. 

4. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość 

zastrzeżonej kary. 

5. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

 

 § 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 14 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tym fakcie, 
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3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie dostaw bez uzasadnionych 

przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

– po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia dostaw, w terminie 7 dni od 

upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację dostaw i nie realizuje dostaw 

po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania dostaw, w terminie 7 dni od 

upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne po dwukrotnym 

wezwaniu do wykonania zobowiązania umownego w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – w terminie 14 dni od upływu kolejno wyznaczonego 

terminu. 

7) gdy Wykonawcy w okresie miesiąca dwukrotnie naliczono kary umowne – w terminie 

14 dni od daty naliczenia kolejnej kary, 

8) w sytuacji zawieszenia działalności Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu z uwagi na 

stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostaw lub odmawia 

podpisania dowodu dostawy bądź innego dokumentu potwierdzającego dostawę 

towaru zgodnego z zamówieniem i bez wad – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do dokonania odbioru lub podpisania potwierdzenia dostawy, w terminie 30 dni od 

upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur/rachunków mimo 

wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 

30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza zamianę umowy w sytuacji: 

1) wystąpienia okoliczności wpływających na możliwość wykonania niniejszej umowy,  

o których nie było wiedzy w chwili złożenia oferty, 

2) czasowego zawieszenia działalności Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu z uwagi na 

stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego lub inny stan nadzwyczajny. 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 6 z 6 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. 1740 ze zm.). 

2. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

stron. 

 

 

 

 

Wykonawca: Zamawiający: 

 

 

 

 

 

………………………….  …………………………………. 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki: 

- oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


