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Załącznik nr 2 

 

 

 UMOWA Nr ……../2021 - Projekt 

 

zawarta w dniu .......................................2021 r. w ………………………., pomiędzy 

Powiat Lubartowski, 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8, NIP: 714 189 12 81 – Regionalne 

Centrum Edukacji Zawodowej, 21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 82  

reprezentowaną przez:  

1. Panią Dorotę Bułgajewską-Muzykę – Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji 

Zawodowej w Lubartowie 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

…………….………………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………. zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………………………………………………… 

 

§ 1 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej; 

asortyment, ilość, oraz ceny jednostkowe artykułów, określone zostały w formularzu cenowym 

pakietów 1-8 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi netto . . . . . . . . . . . . . . . . ….... zł,                  

  (słownie: ………………………………………………………………………………….) 

  Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . …. zł,                  

  (słownie: ………………………………………………………………………………….) 

płatne przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania faktury na konto wskazane przez Wykonawcę. 

Cena jest niezmienna, aż do chwili zrealizowania całości przedmiotu umowy.  

 

2.  Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę z wyszczególnieniem nazwy, ilości, 

ceny jednostkowej i wartości całkowitej danego rodzaju wyposażenia z należnym podatkiem VAT. 

3. Za datę dokonania płatności ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca:  

Powiat Lubartowski 

21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8 

NIP: 714 189 12 81 

Odbiorca: 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej  

21-100 Lubartów 

ul. 1-go Maja 82 
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Miejsce dostarczenia faktury: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, 21-100 Lubartów, ul. 

1-go Maja 82  

 

§ 3 

l. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego od 01.01.2022 r. - 

do dnia  31.06.2022 r. 

 

2.Przyjęcie zamówionej partii towaru odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku 

do piątku: 

• 1 lub 2 razy w tygodniu dla: produktów ogólnospożywczych, mięsa i wędlin, ryb, 

mrożonek i nabiału 

• 2 do 3 razy w tygodniu dla warzyw i owoców świeżych 

• codziennie dla pieczywa i wyrobów cukierniczych w godzinach: poniedziałek 7:00-

8:00, wtorek-piątek 5:00-6:00 

 

§4 

1. Szacunkową wartość umowy ustala się do kwoty………………. brutto 

(słownie…………………………………………………………….) i może ona ulec zmianie w czasie 

realizacji umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiana ilość jest 

uzależniona od aktualnej liczby wychowanków bursy i  obecnej sytuacji epidemiologicznej. 

Zmniejszenie wartości umowy nie stanowi podstawy do roszczeń Wykonawcy. 

 

2.Cena jednostkowa brutto zawiera wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu 

umowy do siedziby Zamawiającego. 

 

3.Ceny ustalone są według przedstawionej oferty i będą niezmienne przez okres obowiązywania 

umowy. 

 

3.Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia jedynie w przypadku 

zmiany stawek VAT lub w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

określonych przez GUS. 

 

4. Zamawiający nie będzie dokonywał zakupów produktów żywnościowych w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych. 

 

§5 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie odpowiadał przepisom ustawy z dnia                      

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz.2021 z późn. zm.). 

2. Ocena jakości dostarczonych artykułów należy do Zamawiającego; Zamawiający podczas 

przyjmowania dostarczonych artykułów, dokona oceny organoleptycznej pod względem 

jakościowym i ilościowym. Ponadto w oparciu o wymogi zawarte w treści formularza ofertowego 

odnośnie gramatury asortymentu (np. dotyczącej wielkości pojedynczej tuszki lub wielkości  

pojedynczego bloku mrożonki) oraz oferowanej ceny jednostkowej, dokona porównania 

dostarczonego produktów ze złożonym zamówieniem.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamówiony przez Zamawiającego 

towar w terminach i ilościach określanych i zgłaszanych przez Intendenta – Zamawiającego drogą 

telefoniczną.  

4. Wykonawca gwarantuje odpowiedni okres przydatności do spożycia dostarczanych produktów, 

licząc od dnia dostawy. 

5. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem 

ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzania 

zgodności cen z formularzem cenowym pakietów 1-8. 

6. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru z uwagi                           

na niezgodność ilościową lub wagową, słabą jakość dla konkretnego produktu, bądź zbyt krótkiego 
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okresu przydatności do spożycia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na 

pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia ustnej reklamacji.  

7. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na jego koszt. 

Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej 

partii towaru. W przypadku kolejnych zastrzeżeń wnoszonych przez Zamawiającego, co do jakości 

dostarczanych artykułów, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy, na zasadach 

określonych w §7 ust 1 umowy. 

8. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą 

być dobrej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie 

do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-

epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących 

dobrą jakość.  

9. Artykuły spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 

zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności                           

do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa żywnościowego. 

10. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych 

opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, 

pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych.  

11. Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane                

w koszach plastikowych lub opakowaniach, które nie powinny wykazywać oznak uszkodzeń 

mechanicznych.  Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w 

sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości 

odżywczych. 

12. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie powinny być dostarczane w koszach 

plastikowych lub opakowaniach, które nie powinny wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych.  

Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób 

zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych. 

Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostawy przedmiotu umowy i wszelkie 

spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego jak   i wobec osób trzecich, na rzecz których 

przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany. 

14. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w § 3 własnym środkiem transportu na 

własne ryzyko i koszt.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych, 

znajdujących się w obiekcie Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie dostaw artykułów żywnościowych określonych w § 1 niniejszej umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według ilości produktów żywnościowych i ich cen 

jednostkowych określonych w formularzu cenowym pakietów 1-8 na daną część zamówienia, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Cena jednostkowa obejmuje wyłącznie koszty jednostkowe przedmiotu zamówienia. Wszelkie inne 

koszty, o których wystąpieniu Zamawiający nie wie, związane z dostarczeniem artykułów 

do magazynu Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

3. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości 

i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów żywnościowych i ich cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym pakietów 1-8 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur dostarczanych 

systematycznie wraz z dostarczonym towarem. 

5.Faktury będą regulowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich wystawienia, na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niezgodności ilości lub cen zawartych 

w ofercie, termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania faktury korygującej. 
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6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy 

pisemnego oświadczenia woli, w przypadku co najmniej trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub 

dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa nie odpowiada wymogom jakościowym, 

ilościowym lub gabarytowym opisanych w §5. 

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 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

 w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części 

dostaw. 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.                                                                                                                                      

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch 

egzemplarzy dla Zamawiającego, jednego egzemplarza dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz - Odpowiedź na zapytanie cenowe  

 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: 

 

 


