
ZSP1/271/1/2018 

Dostawa artykułów żywnościowych 

Załącznik Nr 5 

 

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu …………………2018 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: 

Gmina Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, 

NIP 734-354-31-00 

w imieniu, której działa  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju  

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91, 33-380 Krynica-Zdrój  

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

- Dyrektora – Marię Kołodziej 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Centrum Księgowo-Administracyjnego 

Oświaty Gminy Krynicy-Zdroju – Andrzeja Jurkowskiego 
a: 

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu 

……………. 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./ została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla 

Zamawiającego i pozostałych jednostek organizacyjnych występujących wspólnie, tj.: 

1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 91, 33-380 Krynica-Zdrój; 

2) Gminnego Przedszkola Nr 2 „Mali Odkrywcy” w Krynicy-Zdroju, ul. Władysława 

Reymonta 10, 33-380 Krynica-Zdrój; 

3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego 158, 33-380 Krynica-Zdrój 

określonych w dalszej części umowy jako Odbiorca lub jako Odbiorcy, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia – zestawieniem asortymentowym, który stanowi Załącznik Nr 2 

do umowy. 

2. Zgodnie z art. 16 ust. 6 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli postępowanie  

o udzielenie zamówienia jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz więcej niż 

jednego Zamawiającego, wszyscy Zamawiający ponoszą odpowiedzialność za 

wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy. Odpowiedzialność powstaje również 

w przypadku, gdy jeden z Zamawiających prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia, występując we własnym imieniu i w imieniu pozostałych Zamawiających. 

Wszyscy Zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków 

wynikających z ustawy w części postępowania, która jest prowadzona w imieniu i na 

rzecz wszystkich Zamawiających. 

3. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby 

poszczególnych Odbiorców. 

4. Umowa będzie realizowana zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy oraz 

zestawieniem asortymentowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. 
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§ 2. 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez okres 12 miesięcy liczony od daty zawarcia 

umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

2. Odbiorca zastrzega możliwość przerwy w dostawach przedmiotu zamówienia z uwagi na 

specyfikę prowadzenia działalności. 

3. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie według potrzeb Odbiorców w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. 

4. Odbiorca składał będzie zamówienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

5. Odbiorca powiadomi telefonicznie, mailowo lub za pomocą faxu Wykonawcę  

o terminie dostawy oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości. 

6. Każdorazowa zmiana zamówionego towaru będzie wymagała dodatkowego 

powiadomienia drogą telefoniczną lub mailową.  

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy zgodnie  

z ofertą, według cen określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym 

załącznik do oferty oraz według ilości, dla danego Odbiorcy, określonej w Załączniku Nr 

2 do umowy. Dostarczając zamówiony towar Wykonawca ma obowiązek dokonać 

rozładunku towaru włącznie z jego wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez 

Odbiorcę na własny koszt. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowość i jakość realizowanych dostaw. 

3. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca gwarantuje zgodność przedmiotu umowy z ofertą złożoną w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

2. Wszystkie dostarczane produkty oraz warunki dostawy muszą spełniać wymagania  

i procedury niezbędne dla bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami w tym zakresie. 

3. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymogi określone w umowie i wytworzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności: 

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.); 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2164); 

3) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 242 ze zm.); 

4) dyrektywami i rozporządzeniami UE w szczególności:  

a) Rozporządzeniem (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, str. 1 ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 

34, str. 319 ze zm.), 

b) Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny  

w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139  

z 30.04.2004, str. 55, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 

45, str. 14, ze zm.), 

c) Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji 
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urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 

206, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75,  

ze zm.), 

d) Rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołujące Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 

z 01.02.2002, str. 1 ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, 

str. 463 ze zm.). 

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych 

opakowaniach, posiadały etykietę zawierającą co najmniej:  

1) nazwę produktu; 

2) wykaz składników; 

3) datę produkcji; 

4) nazwę i adres producenta; 

5) masę netto; 

6) datę przydatności do spożycia, datę minimalnej przydatności trwałości do spożycia; 

7) zawartość netto wyrażoną w jednostkach miary; 

8) oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikacje artykułu.  

5. Nie dopuszcza się dostaw w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych.  

6. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do 

kontaktu z żywnością. Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji.  

7. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla 

danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady 

systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin 

ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia 

dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony 

do kontroli jakości artykułów spożywczych. Proces dostawy będący przedmiotem 

zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przez Wykonawcę systemem 

HACCP w przetwórstwie spożywczym.  

8. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP: 

1) posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych; 

2) dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać 

handlowy dokument identyfikacyjny. 

9. W zamówieniu Odbiorca będzie określał rodzaj, ilość, miejsce i termin dostawy. 

Wykonawca może potwierdzić faksem lub telefonicznie zamówienie ze wskazaniem 

rodzaju, ilości, miejsca i terminu dostawy. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę strony 

będą uważały za akceptację złożonego zamówienia w całości.  

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych 

odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach 

temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu 

przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy. 

11. Przyjęcia towaru będą się odbywały zgodnie z procedurą zawartą w dokumentacji 

sanitarnej według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki 

Higienicznej (GHP).  

12. Odbiorca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy 

lub odrzucenia jej części w przypadku, dostarczenia towaru, który nie spełnia warunków 

zamówienia lub gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona 
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zła jakość produktów, widoczne uszkodzenia spowodowane w szczególności 

niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub 

niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot 

umowy. 

13. W przypadku niezgodności ilościowej lub otrzymania żywności o niewłaściwej jakości 

zdrowotnej czy handlowej Odbiorca odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację 

osobiście, pisemnie lub telefonicznie w dniu dostawy. 

14. Odbiorca, w przypadkach stwierdzenia niezgodności ilościowych albo wad jakościowych 

(również ukrytych), w okresie terminu ważności otrzymanego towaru, postawi towar do 

dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie (telefonicznie lub faksem) 

o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to sporządzonym protokołem 

reklamacyjnym. 

15. Wykonawca w sytuacji opisanej w ust. 14 powyżej zobowiązuje się do uzupełnienia ilości 

lub wymiany towaru na towar dobrej jakości w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę, 

tak aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem w dniu przez niego 

zaplanowanym. 

16. Odbiorca zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego towaru u innego dostawcy  

w przypadku niewypełnienia obowiązku określonego w ust. 15, odmowy dostawy lub 

nieterminowej dostawy. Odbiorca obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj. różnicą 

między ceną zapłaconą faktycznie przez Odbiorcę innemu dostawcy, a ceną w jakiej miał 

dostarczyć dany towar Wykonawca, w przypadku, gdyby ta cena była wyższa od ceny 

określonej w niniejszej umowie oraz ewentualnymi kosztami transportu dostawy. Na 

powyższą okoliczność zostanie sporządzony protokół reklamacji, który zostanie 

przekazany Wykonawcy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zapewni niezbędny, wykwalifikowany personel dla właściwego  

i terminowego wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad personelem, o którym mowa  

w ust. 1. 

3. Osoby przewożące towar winny posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno-

epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością. 

 

§ 6. 

1. Wartość umowy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty …………..…… 

(słownie: ………..…..) złotych brutto. 

2. Umowa wygasa w chwili osiągnięcia kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy,  

z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 umowy. 

3. Ostatecznie wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca 

iloczynowi ilości faktycznie dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych  

w Załączniku Nr ……. do oferty, z tym że nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej  

w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Podane w § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenie jest maksymalnym wynagrodzeniem i nie 

stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli Odbiorcy nie zamówią całości towaru 

określonego w ofercie Wykonawcy. Odbiorcy zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia 

ilości zamawianych towarów o 30%. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany 

przez Wykonawcę i danego Odbiorcę bez zastrzeżeń.  

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności pieniężnych 

wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 
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7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

8. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Odbiorcy prawidłowo 

wystawionej faktury.  

9. W razie opóźnienia w zapłacie faktury przez Odbiorcę, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za każdy dzień opóźnienia.  

10. Faktura powinna być wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734-354-31-00, Odbiorca - odpowiednio: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 91, 33-380 Krynica-Zdrój; 

2) Gminne Przedszkole Nr 2 „Mali Odkrywcy” w Krynicy-Zdroju, ul. Władysława 

Reymonta 10, 33-380 Krynica-Zdrój; 

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego 158, 33-380 Krynica-Zdrój 

(adres Odbiorcy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym), a następnie przedłożona 

na wskazany adres korespondencyjny Odbiorcy. 

17. Faktury doręczane będą przez Wykonawcę bezpośrednio do każdego z Odbiorców, 

określonych w § 1 ust. 1 umowy, i oni będą płatnikiem należności z niej wynikających. 

18. Nazwa dostarczonego artykułu na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu  

i z nazwą w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr ….. do 

oferty. Również cena wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza 

asortymentowo-cenowego. 

19. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszone o naliczone kary 

umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie § 8 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) za opóźnienie w terminie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia brutto, opisanego w § 6 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień opóźnienia; 

4) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

5) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy każdorazowo w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

6) w innym niż określonym w pkt. 2) - 5) powyżej przypadku każdorazowego, 

nienależytego wykonania umowy względem obowiązków wynikających z umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – każdorazowo w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

7) za brak wniesienia do wskazanego pomieszczenia budynku i ustawienia przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości dostawy. 
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2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy albo przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty,  

w zależności od wyboru Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

4. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek 

wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania takiej noty o ile taka forma zaspokojenia zostanie wybrana przez 

Zamawiającego. 

6. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekraczać 100% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. Niezależnie od 

powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, w części lub w całości, w następujących 

przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie dotrzymał istotnych warunków umowy, a w szczególności  

w zakresie jakości i ilości dostarczanego towaru oraz terminów dostaw towaru, 

określanych przez Zamawiającego, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, 

liczonym jako 30 następujących po sobie dni kalendarzowych; 

2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową,  

w szczególności rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez 

zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę w sposób nienależyty i nie zmienia 

sposobu realizacji umowy lub nie usunął uchybień naruszeń mimo wezwania go do 

tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie do 14 dni od upływu terminu określonego przez 

Zamawiającego w wezwaniu. Obowiązku wezwania nie stosuje się w przypadku, gdy 

uchybienia usunąć się nie da lub wymagane byłoby jego natychmiastowe usunięcie, 

wówczas Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym  

w terminie do 14 dni od kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie; 

3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął 

wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Rozwiązanie umowy w części wywołuje skutki na przyszłość. W przypadku częściowego 

rozwiązania umowy: 

1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie 

zawierał opis zrealizowanych dostaw do dnia rozwiązania umowy; 
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2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 

podstawie zakresu zrealizowanych przez niego dostaw i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego do dnia rozwiązania umowy. 

5. Trzykrotne niedotrzymanie warunków umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie 

upoważniać Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

7. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem i zostanie przesłane drugiej stronie na adres wskazany w § 9 umowy. 

8. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych 

zastrzeżonych w umowie. 

 

§ 9. 

1. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju Pan/Pani 

……………………….. Adres korespondencyjny: …………………………………….. 

tel. …………………… e-mail: ……………………………………………………...; 

2) Gminne Przedszkole Nr 2 „Mali Odkrywcy” w Krynicy-Zdroju Pan/Pani 

……………………….. Adres korespondencyjny: …………………………………….. 

tel. ………………… e-mail: ………………………………………………………...; 

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju Pan/Pani 

……………………….. Adres korespondencyjny: …………………………………….. 

tel. …………………… e-mail: ……………………………………………………....... 

2. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: Pan/Pani 

………………………….. Adres korespondencyjny: …………………………………….. 

tel. …………………… e-mail: ………………………………………………………... 

3. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 1 i 2, zostają powołani celem ustalenia wszelkich 

szczegółów związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów mogą odbywać się 

telefonicznie, faksem, mailowo lub pisemnie – stosownie do wyboru Zamawiającego. 

4. Zmiana osób odpowiedzialnych za koordynowanie umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 

będzie odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony (również za pomocą 

faksu lub e-maila). 

 

§ 10. 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany przepisów prawnych, jeśli wpłynie na 

sposób wykonania lub na wysokość ceny – zgodnie ze zmienionymi przepisami; w takim 

wypadku zmiana treści umowy wymaga formy określonej w ust. 1. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości zamówionego towaru zgodnie  

z zapisami SIWZ w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego spadło 

zapotrzebowanie na towary stanowiące przedmiot umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy 

konieczna będzie zmiana terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku gdy, 

postępowanie o udzielenie zamówienia przedłuży się o czas uniemożliwiający realizację 
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zamówienia w pierwotnym terminie, lub zmiana terminu zakończenia realizacji umowy 

spowodowana będzie czynnikami niezależnymi od Zamawiającego  

i Wykonawcy (siła wyższa), uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie 

określonym czasie, mającymi wpływ na jakość realizacji umowy lub osiągniecie celów 

umowy. Termin realizacji umowy może zostać zmieniony maksymalnie do dnia 30 

czerwca 2020 r. 

5. W przypadku nie wydatkowania przez Zmawiającego całej kwoty wynagrodzenia o której 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, zmiana może polegać na wydłużeniu terminu realizacji 

umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, o okres niezbędny do zrealizowania całego 

zamówienia, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r., o ile będzie to leżeć w interesie 

Zamawiającego. Zmiana ta nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli wystąpią zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, 

dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, numerów rachunków 

bankowych, faksów i telefonów, oraz osób koordynatorów, Strony niezwłocznie 

informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie są zmianami postanowień umowy  

w rozumieniu ust. 1 i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać 

sprzedaży, cesji, przekazu oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania się na piśmie o każdej 

zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych  

w umowie, a mających wpływ na jej ważność w terminie 3 dni od dnia zaistnienia 

zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o stanie 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych z terminowym 

wykonaniem umowy, w szczególności, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 12. 

1. Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy (formularz oferty wraz z formularzem 

asortymentowo-cenowym). 

2. Załącznik Nr 2 - Zestawienie asortymentowe. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


