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 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
 

 UMOWA nr SP33/272/…/2017 

 

zawarta w Katowicach w dniu 21 grudnia 2017 roku pomiędzy:  

Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice, zwanym  

w dalszej części umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 25.07.2008r. przez: 

Teresę Liburską - Łój         - Dyrektora szkoły 

 
a 

……………………………….. z siedzibą: …………………………….  zarejestrowane w Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………., identyfikującym się 

NIP: ……............, zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

…………… 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 
§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe w ilości, 

asortymencie Część …………………….. i cenie określonej formularzu ofertowym stanowiącym  

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod 

względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 

ustawy. Pzp.  

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych 

grypach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego 

zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony realnych 

potrzeb Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uzależniona będzie od 

okoliczności niezależnych od zamawiającego i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego 

może, ale nie musi on skorzystać. 

3. Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe a także spełniać 

wszelkie normy obowiązujące dla tego typu artykułów, powinny być wprowadzone do obrotu 

zgodnie z prawem a ponadto: 

 powinny być prawidłowo oznakowane, zgodnie z wymogami prawa, 

 powinny spełniać wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla 

danego artykułu, 

 każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji  

w wymaganym opakowaniu, dopuszczonym do kontaktu z żywnością, 

 powinny być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami HACCP, 

polskimi Normami oraz normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. 

Ponadto: 

 pieczywo i wyroby garmażeryjne wyprodukowane będą w dobie dostawy, 

 ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od 

dostawy, 
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 warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem, właściwym dla danej 

odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak 

więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia 

4. Wykonawca złoży oświadczenie, będące załącznikiem do umowy, potwierdzające że: 

 Oświadczenie, że oferowane artykuły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

posiadają zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w kraju zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

 Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagania oznakowania wszystkich dostarczanych 

produktów informacja o wartości odżywczej w 100g/ 100ml produktu oraz załączenia 

wykazu alergenów w nich zawartych 

5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów Zamawiający 

może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń Państwowego Zakładu 

Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta. 

6. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki  transportu i przechowywania 

dostarczanego towaru. 

7. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi 

posiadać taki dokument. 

8. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej 

dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 

 
 
 

§ 2 

 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

2. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego –  

Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice 

3. Dostawa  będzie realizowana odpowiednio :   

 CCzzęęśśćć  II świeże warzywa i owoce - od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.30 do 9.00 

 Część II  wyroby piekarskie - w następnym dniu  od złożenia zamówienia od poniedziałku  

do piątku w godz. od 7.30  do  9.00, 

 Część III  mrożone artykuły spożywcze – w następnym dniu  od złożenia zamówienia  

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00, 

 Część IV jaja kurze świeże - w drugim dniu  od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7.30 do 14.00, 

 Część V artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery - w następnym dniu  

od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00, 

 Część VI  mięso świeże, wędliny i drób - w drugim dniu  od złożenia zamówienia  

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00, 

 Część VII  mleko i produkty mleczarskie - codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 7.30. 

do 14.00 

 Część VIII  wyroby garmażeryjne od poniedziałku do piątku do godz. 7.30. do 10.00 

 
§ 3 

 

1. Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane 

produkty z podaniem ilości. 

2. Do składania zamówień i odbioru dostaw  ze strony Zamawiającego upoważnione są: Halina 
Brzdąk- intendentka.  
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3. W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych, Zamawiający nie 

przyjmie dostarczonych produktów lub niezwłocznie zawiadomi  o tym Wykonawcę, który ma 

obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i w tym samym dniu dostarczy 

produkty o wymaganej jakości i w żądanej ilości. 

 
 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto:  

Za ilość minimalną:  …………………….. zł  

(słownie: …………………………………………), w tym podatek od towarów i usług (VAT) ………….zł  

(słownie: ………………………………………….). 

Za ilość maksymalną: ……………….. zł,   

(słownie: ………………………………………….), w tym podatek od towarów i usług (VAT) ………….zł 

 (słownie: …………………………………………). 

2. Płatności z tytułu przedłożonych faktur częściowych to jest za dostarczone produkty, będą 

realizowane przez Zamawiającego w terminie do …….. dni, od dnia przedłożenia faktury i będą one 

stanowić iloczyn ilości dostarczonych produktów oraz ich cen jednostkowych określonych  

w załączniku 1. 

3. Zamawiający zapłaci faktury, o których mowa w ust. 2 tylko za produkty przyjęte przez 

Zamawiającego, których jakość nie budziła wątpliwości. 

4. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki 

powyżej terminu płatności. 

5. Ceny jednostkowe produktów, określone w ofercie (załączniku 1), nie ulegną zmianie do dnia 31 

grudnia 2018 r.  
 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto umowy. 

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto umowy. 

4. Z tytułu zwłoki w dostawie Zamawiającemu zamówionych produktów w terminie określonym w § 3 

ust.1, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy za każdy 

dzień zwłoki. 

5. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dopuszcza się zwłoki w dostawie 

produktów, które podlegały reklamacji, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający ma 

prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 

6. W przypadku powtarzających się opóźnień w dostawach produktów, Zamawiający wezwie pisemnie 

Wykonawcę do terminowych dostaw. 

7. W razie powtórzenia się opóźnień w dostawach, Zamawiający będzie miał prawo zastosować 

przepis ust. 2.   
 

§ 6 
 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku niemożliwych do 

przewidzenia sytuacji lub przyczyn organizacyjnych, na które Zamawiający wyrazi zgodę. 
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2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie w formie aneksu pod 

rygorem nieważności. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

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

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

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Wykonawca 

wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pomimo bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy, jeżeli – dotyczy to między 

innymi sytuacji gdy:  

a) dostarczane produkty są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,  

b) przedmiot umowy realizuje inny Wykonawca niż określony w umowie.  

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń 

wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od 

umowy lub jej rozwiązanie.  

 

§ 8. 

 
 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 9 
 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

 Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

..........................................      .......................................... 

 
Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik 1   – Formularz ofertowy stanowiący wykaz produktów wraz z cenami jednostkowymi. 
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Oświadczenie o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów prawnych. 

 

 

 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………..…………………………………. 

 

 

 

Oświadczam, iż dostarczone produkty, surowce, opakowania są zgodne z wymaganiami 

następujących przepisów prawnych: 

 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 136, 

poz. 914 z 2010r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004r. w sprawie higieny środków spożywczych, 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 

2008r. w sprawie dodatków do żywności, z poźn. zm., 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji w na temat 

żywności, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych 

substancji dodatkowych, 

 Rozporządzenie komisji WE nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów 

mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, wraz z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Komisji WE nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające najwyższe 

dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, 

 Rozporządzenie WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r.  

w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

 Rozporządzenie Komisji UE nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów  

i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….      ….……………………………… 

 data              podpis Wykonawcy  
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Wymagania dla dostawców produktów żywnościowych 

 
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………..…………………………………. 

 

 

Oświadczam, iż: 

1. wszystkie dostarczone surowce i składniki będą oznakowane informacją o wartości 

odżywczej 100g/ 100 ml produktu, surowca, w tym o: 

 wartości energetycznej w kJ i kcal, 

 zawartości tłuszczu kJ / kcal, 

 zawartości węglowodanów w g, w tym cukrów w g, 

 zawartości białka w g, 

 zawartości soli w g 

2. Nabiał, mięso i wędliny w dniu dostawy posiadają jeszcze co najmniej 5 dniowy 

termin przydatności do spożycia 

3. Wszystkie dostarczane produkty, surowce posiadają wykaz alergenów w nich 

zawartych 

4. Surowce i składniki nietrwałe mikrobiologicznie powinny być transportowane w 

temperaturach: 

 chłodzone do +40C,  

 mrożone – nie wyższej niż -180C. 

5. w przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych produktów 

złożonej przez Zamawiającego po dokonaniu przyjęcia tych produktów, nie będą one 

zwracane do dostawcy lecz niszczone/ utylizowane na zlecenie Wykonawcy. Kosztami 

utylizacji zostanie obciążony Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….      ….……………………………… 

 data              podpis Wykonawcy  
 


