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Część B SIWZ 
Ogólne warunki umowy 

(w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio 

uszczegółowiona) 
 

Zawarta w dniu .................... 20 ....... r. pomiędzy 
 ................................................................ , zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym 
a  ............................................................................................. zwanym w dalszej 
części umowy Wykonawcą 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę artykułów żywnościowych do 

stołówki Szkolnej Zespołu Szkół nr 7 w Rzeszowie, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2016 r. 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa artykułów spożywczych przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu artykułów 
spożywczych zgodnie ze złożonym zamówieniem. 

3. W przypadku nie wykorzystania do końca terminu umowy przez 
Zamawiającego, wielkości określonych w Formularzu cenowym, stosownie do ust. 
5, zamówienie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, a Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

4. Uszczegółowienie przedmiotu dostawy zostało zawarte w Formularzu cenowym 
i ofertowym, które stanowią integralną część umowy. 

5. Stosownie do potrzeb Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość zmian 
ilościowych poszczególnych artykułów spożywczych (zwiększenie, zmniejszenie) 
jednak w granicach wartości ogółem netto wskazanej w formularzu ofertowym. 
Ponadto stosownie do potrzeb Zamawiający ma prawo zmniejszyć wartość dostaw, 
jednak nie więcej niż o 35% wartości ogółem netto wskazanej w Formularzu 
cenowym i ofercie. 

6. Planowana ilość artykułów spożywczych, z zastrzeżeniem ust. 5, w okresie 
trwania umowy ustalona została w Formularzu cenowym (będącym częścią C 
SIWZ). Zamawiający w ramach obowiązującej umowy ma prawo żądać od 
Wykonawcy dostaw dodatkowych, w granicach do 20% ilości poszczególnych 
artykułów spożywczych, wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu 

cenowym. Powyższe zwiększenie uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb 
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować takie zamówienie po 
cenach określonych w Formularzu cenowym. 
 

§2 
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie - w oparciu o zamówienia składane 

telefonicznie, faxem lub w czasie bieżącej dostawy - złożone nie później niż na 2 dni 
przed planowanym terminem dostawy, w ilości podanej przez Zamawiającego. 

2. Jako zasadę przyjmuje się, iż dostawa zamówionej partii będzie realizowana 
codziennie do godz. 07,15 (szczegóły zostaną ustalone po wyborze oferty). 

3. Strony dopuszczają możliwość dostawy w dni ustawowo wolne od pracy i dni 
dodatkowo wolne od pracy, przy czym dostawy takie będą telefonicznie 
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uzgadniane. 
4. Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy. Ubezpieczenie na czas transportu 

do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 
5. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o braku możliwości 

zrealizowania dostawy w określonym terminie. 
6. Środki transportu, którymi będzie dostarczany towar, powinny spełniać wymogi 

określone w obowiązujących przepisach prawa. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aktualnych dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków sanitarno-epidemiologicznych 
związanych z prawidłową realizacją przedmiotu    zamówienia.    Wykonawca    
oświadcza,    iż    niezwłocznie    je    okaże Zamawiającemu.  Uchylenie od tego 
obowiązku uznawane będzie przez strony jako.    nienależyte wykonanie 
umowy. 

 
§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar w ilości 
odpowiadającej zamówieniu, o jakości wskazanej w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przy odbiorze zamówionej partii 
towaru sprawdzić jego ilość i stan. 

3. Jeżeli w wyniku sprawdzenia ilości/stanu Zamawiający wnosi zastrzeżenia 
w zakresie określonym w ust. 2, niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, 
a jeżeli wada została ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonawcy, 
umieszcza odpowiednią adnotację na fakturze. 

4. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest 
zobowiązany uczynić to niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 godz. od 
otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona oględzin w terminie podanym w ust. 4 uważa się, że 
uznał reklamację Zamawiającego. 

6. W przypadku  uznania reklamacji  Wykonawca zobowiązuje  się do 
natychmiastowej  wymiany   zakwestionowanej   ilości   dostarczonej   partii   
towaru   na   wolną  od   wad, w terminie nie dłuższym niż 24 godz. (w dni robocze). 

7. Jeżeli Wykonawca nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk co do 
oceny jakości towaru, strony niezwłocznie sporządzają protokół i pobierają próbki 
towaru. 

8. Pobraną próbkę wadliwego towaru Zamawiający dostarczy w dniu 
sporządzenia protokołu do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rzeszowie/Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Rzeszowie, w celu wydania orzeczenia co do jakości 
dostarczonego towaru. 

9. Koszt badania próbek ponosi Wykonawca tylko wtedy, jeżeli ocena wskazała 
wadliwą jakość dostarczonego towaru. 

 10. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony 
11. Dwa negatywne wyniki, o których mowa w ust. 10, brak wymiany towaru 

pomimo negatywnej ekspertyzy uprawniać będą Zamawiającego do uznania 
nienależytego wykonania umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – 
z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Niniejsza zasada dotyczy także zwłoki 
w dostarczeniu towaru jeśli nastąpiło to co najmniej trzy razy. 

 
 

§4 
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1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za poszczególne partie towaru 
zgodnie z ustaloną ceną netto, powiększoną o należny podatek od towarów 
i usług VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Podstawę zapłaty 
stanowi faktura VAT i jakościowo-ilościowy odbiór partii dostawy. 

2. Zmiana stawki VAT w trakcie obowiązywania umowy nie stanowi jej zmiany 
i nie wymaga podpisania stosownego aneksu do umowy. 

3. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem, po wystawieniu 
faktury i wydaniu przedmiotu dostawy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
faktury Zamawiającemu. 

4. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe. 
 

§5 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy,  
      w  szczególności,   w przypadkach: 

a.  zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

b.  zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego lub zmiany, której nie 
można było przewidzieć   na   etapie   przygotowywania   postępowania   o   
udzielenie   zamówienia   publicznego, 

c.  innych nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę ceny netto poszczególnych 
artykułów spożywczych na wyższą wyłącznie w przypadku znacznego wzrostu 
(co najmniej 5%) cen na rynku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen danego 
artykułu ogłaszany w „Biuletynie Statystycznym województwa 
podkarpackiego" wydawanym przez GUS w Rzeszowie, nie wcześniej niż od 
dnia 1 kwietnia 2017 r. oraz nie częściej niż dwa razy w okresie obowiązywania 
umowy. Jeżeli „Biuletyn Statystyczny województwa podkarpackiego" nie 
będzie publikował wskaźnika wzrostu cen któregoś z artykułów, podwyżka 
będzie dokonana w oparciu o wskaźnik wzrostu średnich cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany w tymże Biuletynie. 

3. Zmiany powinny zostać zgłoszone w formie wniosku (pisemnie, faksem) 
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym ich wprowadzenia. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną wprowadzone drogą 
uzgodnionego przez strony aneksu do umowy, sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zmiana ceny na wyższą może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni od 
daty złożenia wniosku o jej podwyższenie. W przypadku obniżek cen danego 
asortymentu na rynku, ceny dostaw zostaną obniżone wg tych samych zasad. 

6. Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek 
określonych w art. 144 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 
 

§6 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 
wartości netto określonej w Formularzu ofertowym. ogólne warunki umowy 

2. 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 
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30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części 
dostaw. 

3. Wygaśnięcie umowy nastąpi z upływem okresu na jaki umowa została zawarta 
lub z chwilą wykorzystania limitów ilościowych umowy oraz prawa 
zwiększenia, o którym mowa w § 1 ust. 5. 
 
Zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w przypadku braku 

podwykonawców 
§7 

1. Zamówienie realizowane będzie z udziałem/bez udziału podwykonawców, tj. 
…….. 

2. Zakres podwykonawstwa obejmuje ….  
3. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), 
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, 
których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy o zamówienie 
publiczne. 

4. Termin zapłaty dla podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 14 dni. 
5. Przed wystawieniem faktury Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć dowód uregulowania przez siebie należności dla podwykonawców 
(z załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, że podwykonawca 
umówioną kwotę otrzymał, a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone). 
 

Zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w przypadku braku 
podwykonawców 

 
§8 

1. Obowiązkową  formę  odszkodowania  stanowią  kary   umowne,  które  będą  
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1)  za zwłokę w dostarczeniu i wykonaniu przedmiotu umowy, za zwłokę 

w dostarczeniu pełnowartościowego przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10 % „wartości ogółem 
netto" wskazanej w Formularzu ofertowym Wykonawcy za każdy dzień 
zwłoki, 

2) z tytułu  niewypełnienia  obowiązku przedstawienia poświadczonej za  
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
o którym mowa w § 7 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
2% wartości ogółem netto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy, 

3) kary umowne podlegają sumowaniu. 
4) Zamawiający  ma prawo  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  

należnego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

Umowa zostaje  zawarta na czas  określony z  mocą obowiązującą  
od  02.01.2017r. do 31.12.2017r. 
 
 
 

§9 
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub 

porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla 
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siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

§10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


