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 UMOWA Nr ……………… 

 

zawarta w dniu ………………….  w Warszawie, pomiędzy: 

 

Szkołą Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP 118 00 35 927, 

REGON:000173410, reprezentowaną przez: 

bryg. dr hab. inż. Pawła Kępkę, prof. SGSP  -  Rektora-Komendanta 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………., ul. …………………………., (kod pocztowy) …………………….., wpisanym/-

ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………  ………. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: ………………, kapitał zakładowy  

w wysokości ……….. zł, wpłacony ……….., NIP:…………………………, 

REGON:……………………,  

reprezentowanym przez: ……………………………,  

uprawnionym/-i do reprezentacji spółki, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

lub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(imię, nazwisko), legitymujący/-a się dowodem osobistym serii ……………………, numer 

……………….., PESEL ………………………….., zam. ul. ………………… (kod pocztowy) 

………….., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „……………..….”, na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. …………….. (kod 

pocztowy) ……………….., będącą/-ym płatnikiem VAT, NIP ……., REGON …….., zgodnie  

z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 

lub 

(imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne brzmienie firmy 

obejmujące imię i nazwisko), (miejscowość, kod pocztowy), zam. ………………., ul. ……….., 

legitymujący się dowodem osobistym serii ……………………, numer ……………….., posiadający 

numer NIP ………… oraz PESEL ………….,  

(imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne brzmienie firmy 

obejmujące imię i nazwisko), (miejscowość, kod pocztowy), zam.…………, ul. ……………, 

legitymujący się dowodem osobistym serii ……… numer …………, posiadający numer NIP 

………… oraz PESEL ………,  

- prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie umowy spółki cywilnej pod nazwą 

„………….”, ul. …………………, (miejscowość, kod pocztowy), NIP …, REGON ……., zgodnie  

z aktualnym wydrukiem z CEiDG oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi załącznik nr 1, 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej] 

zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie PN nr sprawy 5/17, stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo zamówień publicznych” o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności i dostarczenia Zamawiającemu artykułów 

żywnościowych, rodzajowo opisanych, w ilości i asortymencie określonym w złączniku  

nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), oraz według cen 

jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, zwanych dalej łącznie „Produktami”, a każdy  

z osobna „Produktem”.  

2. Produkty cechować się będą powszechną dla wszystkich dostępnością na rynku, będą artykułami 

popularnymi i typowymi w powszechnej konsumpcji, które są produkowane masowo. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia rozmiaru  dostaw 

danego Produktu kosztem odpowiedniego zmniejszenia ilościowego dostaw innego Produktu, przy 

niezmienionej całkowitej wartości umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy. Niniejsza zamiana nie 

wymaga zmiany treści niniejszej umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje w szczególności, że dostarczane Produkty będą: 

1) pierwszego gatunku (klasy), dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wymogami, normami i atestami; 

2) odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, opis szczegółowy przedmiotu zamówienia; 

3) świeże, z datą przydatności do spożycia, pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie Produktu; 

4) o właściwej gramaturze, czyste, bez objawów nadpsucia czy pleśni, bez obcych zapachów; 

5) w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, zawierającym informacje istotne ze względu na 

ochronę zdrowia lub życia człowieka. Opakowania jednostkowe, takie jak m.in.: folie, tacki, 

opakowania aluminiowe, wykonane będą z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością. Wszystkie opisy na opakowaniach Produktów muszą być w języku 

polskim. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zachowa wymagane przepisami warunki transportu, zgodne z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz właściwe warunki przechowywania dostarczanego Produktu; 

2) Produkt dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami 

transportowymi oraz w taki sposób aby nie została naruszona jego jakość. 

6. Strony umowy zgodnie ustalają, że Produkty nie zostaną odebrane przez Zamawiającego,  

w szczególności w przypadku: 

1) posiadania zniekształceń mechanicznych, obcych zapachów,  

2) posiadania nieodpowiedniego oznakowania Produktów, po dacie minimalnej trwałości lub  

z przekroczonym terminie przydatności do spożycia, 

3) występowania przedłużonego terminu trwałości, bez określenia terminu spożycia, 

4) posiadania terminu trwałości lub przydatności krótszego niż 1 (jeden) miesiąc od daty 

określonej przez producenta na opakowaniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy, 

5) w przypadku nie posiadania odpowiednich atestów – dotyczy materiałów opakowaniowych 

oraz gotowych opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością,  

6) nie posiadania opakowań prawidłowo oznakowanych zamkniętych, 

7) nie posiadania oznakowania zawierającego, co najmniej: 

a) nazwę Produktu, 

b) wykaz składników Produktu, 

c) datę przydatności, 

d) sposób przygotowania lub stosowania, jeśli brak tej informacji mógłby spowodować 

niewłaściwe postępowanie z Produktem, 

e) wagę netto lub liczbę sztuk Produktu w opakowaniu, 

f) nazwę i adres producenta, 
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g) miejsce lub źródło pochodzenia w przypadku, gdy brak takiej informacji mógłby 

wprowadzić konsumenta w błąd, 

h) nazwę i adres podmiotu paczkującego (jeśli podmiotem tym nie jest producent), 

i) numer partii, 

j) warunki przechowywania, 

k) certyfikat jakości, normę 

7. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca przestrzegać będzie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) i innych aktów wykonawczych do tej ustawy. 

8. Wykonawca oświadcza, że w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy, posiada 

i zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania niniejszej umowy ważne i opłacone ubezpieczenie 

Odpowiedzialności Cywilnej (Polisa OC) na kwotę w wysokości co najmniej 80.000,00 zł. Polisa 

ubezpieczeniowa winna być rozszerzona o zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

ubezpieczonego, za szkody osobowe oraz rzeczowe wyrządzone przez Produkty wyprodukowane, 

dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego (Wykonawcę), jak również za szkody spowodowane 

przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w okresie ubezpieczenia (na okres 

trwania umowy). Kopia Polisy OC stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

W przypadku upływu terminu obowiązywania Polisy OC w trakcie niniejszej umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu aneks do dotychczasowej Polisy OC lub nową Polisę 

OC, wystawioną na zasadach i warunkach tożsamych, jak Polisa stanowiąca załącznik do niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

Termin, miejsce i sposób dostawy  

1. Dostawa Produktów realizowana będzie sukcesywnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, stosownie do 

potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zleceń jednostkowych (okresowych), określających 

ilość i rodzaj Produktu oraz termin i miejsce jego dostawy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Produkty, co do zasady, w okresie nie przekraczającym 24 

godzin od otrzymania zlecenia jednostkowego (okresowego) od Zamawiającego, w dniach roboczych 

odpowiednio w godzinach: 7.30 do godz. 15.30. W wyjątkowych okolicznościach, oznaczonych przez 

Zamawiającego, jako pilne – w okresie nie przekraczającym 6 godzin od otrzymania zlecenia. 

3. Zlecenia jednostkowe (okresowe) składane będą przez Zamawiającego, odpowiednio w formie: 

1) drogą elektroniczną: e-mail   …………….pl    lub 

2) fax-em: ………………. 

4. W zleceniu jednostkowym (okresowym) uwzględnione będą:  

1) Produkt i jego ilość, 

2) termin realizacji dostawy, 

3) ewentualne, specyficzne warunki zamówienia. 

5. Dostawa Produktów będzie realizowana transportem Wykonawcy do miejsc dostawy, wskazanych 

przez Zamawiającego, zwanych dalej łącznie „magazynami żywnościowymi” to jest: 

1) w przeważającej większości w trakcie trwania umowy, Produkty będą dostarczane do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Słowackiego 52/54 w Warszawie, 

2) doraźnie, w okresach: na przełomie maja i czerwca oraz w miesiącach: lipiec – wrzesień, 

Produkty będą dostarczane do Przeciwpożarowej Bazy Leśnej w Zamczysku Nowym 
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(odległość od Warszawy o ok. 45 km.) lub do obiektu w Nowym Dworze Mazowieckim  

ul. Thomego (odległość od Warszawy o ok 29 km). 

6. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia 

dostarczonych Produktów do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku. 

 

§ 3 

Odbiór Produktów 

1. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych, widocznych) 

dostarczonych Produktów po jego wyładunku przez Wykonawcę. 

2. Jako termin dostawy rozumie się datę złożenia bez zastrzeżeń podpisu na dowodzie przyjęcia 

Produktu przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. 

 

§ 4 

Postępowanie reklamacyjne 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbioru  niezgodności Produktu 

 z SIWZ, ofertą Wykonawcy, zgłoszonym zleceniem jednostkowym (okresowym) co do ilości lub 

jakości, Zamawiający odmówi przyjęcia wadliwej partii Produktu i sporządzi protokół, w którym 

zostaną opisane stwierdzone rozbieżności. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez 

Wykonawcę, protokół zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. 

2. W przypadku ujawnienia się wad ukrytych w dostarczonych Produktach, po dokonanym odbiorze  

i podpisaniu protokołu odbioru, Zamawiający zawiadomi o tym pisemnie (złoży reklamację) 

Wykonawcę. Zawiadomienie nastąpi w terminie nie później niż do końca dnia roboczego 

następującego po dniu stwierdzenia ujawnienia się wady. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) oględzin zakwestionowanych przez Zamawiającego Produktów, w okresie do 6 godzin od 

otrzymania zawiadomienia (reklamacji),  

2) dostarczenia w okresie nie dłuższym niż 24 godzin od dnia zawiadomienia (reklamacji) nowego 

Produktu, w miejsce wadliwego Produktu lub brakującego Produktu. W takim przypadku 

potwierdzenie odbioru tej partii Produktu przez Zamawiającego nastąpi z dniem dostarczenia 

przez Wykonawcę brakującego lub wolnego od wad Produktu.  

4. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę – Zamawiający może zażądać przeprowadzenia 

ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się 

uzasadniona, koszty wykonania ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że każdy dostarczony Produkty jest pełnowartościowy, dobrej 

jakości i wolny od wad.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na dostarczony Produkt, liczonej od 

dnia jego dostawy potwierdzonej podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru, z wyłączeniem 

Produktów nietrwałych dla których okres gwarancji winien umożliwić ich prawidłowe wykorzystanie, 

przy czym okres gwarancji dla Produktów nietrwałych nie będzie krótszy niż 7 dni, licząc od dnia ich 

dostawy Zamawiającemu.  
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§ 6 

Zakup na koszt Wykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamawianych Produktów lub dostawa nie nastąpi  

w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu 

od innego dostawcy na koszt Wykonawcy, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z jego 

prawidłowym funkcjonowaniem, w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy przez 

Wykonawcę. 

2. W przypadku zakupu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie związany cenami 

jednostkowymi wskazanymi w ofercie Wykonawcy, jakie obowiązują go w ramach niniejszej umowy  

z Wykonawcą. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar 

umownych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Niniejsza zmiana nie 

będzie stanowić zmiany treści umowy. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonych Produktów. Wykonawca jest 

ponadto odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony Produkt: 

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osób trzecich, 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, 

3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za szkody powstałe w trakcie lub  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności spowodowane dostawą 

Produktów złej jakości lub zaniechania dostawy w części lub w całości. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy ze swojej winy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jego 

pracowników oraz osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Termin obowiązywania umowy. 

Wypowiedzenie umowy 

1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ………………. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem wyczerpania kwoty, o której mowa w § 9 ust. 1, przed 

upływem terminu wskazanego w ust. 1 umowy, umowa wygasa. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z ważnych powodów, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

4. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie. 

Warunki płatności 

1. Łączna wartość umowy w całym okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 

……………….. brutto (słownie: ………….. ), w tym należny podatek VAT (słownie: ………………), 

to jest netto ……….. (słownie: …………….) 
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2. Za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy miesięcznie 

wynagrodzenie, obliczone w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienia jednostkowe 

(okresowe), jako iloczyn sztuk/kilogramów/opakowań Produktów dostarczonych Zamawiającemu 

przez Wykonawcę oraz cen jednostkowych Produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy.  

3. Ceny jednostkowe netto Produktów określone w ofercie przez Wykonawcę nie ulegną zmianie do 

końca okresu obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w miesiącu, załączając do niej zestawienie 

dostarczonych w danym miesiącu Zamawiającemu Produktów. 

5. Zapłata za fakturę będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z wykazem, o którym mowa w ust. 4.  

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Faktury będą wystawiane na:  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 

ul. Słowackiego 52/54, 

01-629 Warszawa, 

NIP 118 00 35 927; REGON:000173410. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym  

w  ………………… Urzędzie Skarbowym w ………….  i jest uprawniony do wystawiania faktur 

VAT.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, zawiera wszystkie koszty związane  

z należytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym cenę zakupu Produktów u producenta, wszelkie 

marże i narzuty Wykonawcy oraz koszty transportu Produktów do magazynów żywnościowych 

Zamawiającego. 

10. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

 

§ 10 

Kary umowne. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczania Wykonawcy, z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, kar umownych w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w  

§ 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Za nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy rozumie się niedostarczenie w całości lub częściowe niedostarczenie Produktu albo 

dostarczenie Produktu złej jakości, niezgodnie ze zgłoszonym zleceniem jednostkowym (okresowym). 

2. W przypadku przekroczenia terminów w postępowaniu reklamacyjnym, o których mowa  

w § 4 ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 

1% kwoty wynagrodzenia miesięcznego, którego dostawa dotyczy, obliczonego zgodnie z § 9 ust. 2, 

za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 
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3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć łącznie 20 % kwoty brutto, określonej  

w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku:  

1) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przerwał wykonywanie przedmiotu 

umowy na zasadach i w terminie ustalonym w umowie, a opóźnienie przekracza 14 dni; 

2) gdy Wykonawca, pomimo uprzedniego trzykrotnego pisemnego upomnienia przez 

Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami; 

3) 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, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

4) trzykrotnego sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 2; 

5) otrzymania kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności  

o wstrzymaniu produkcji lub zamknięciu zakładu Wykonawcy. 

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

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 2, 4 - 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

8. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z jakiejkolwiek należności 

przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

9. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 

na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Zmiana warunków umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania 

takiej zmiany, określonych poniżej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 

1) w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę zaprzestania produkcji, wycofania  

z obrotu, zmiany gramatury lub zmiany nazwy handlowej Produktu przez producenta  

w stosunku do określonego w SIWZ i ofercie Wykonawcy, dopuszcza się zamianę na inny 

równoważny (tożsamy pod względem funkcjonalnym) Produkt, o nie gorszej jakości, oraz  

w granicach tej samej ceny jednostkowej, po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu takiej 

zmiany przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia przyczyny zmiany umowy obciąża 

Wykonawcę. W przypadku zmiany polegającej na zmniejszeniu gramatury Produktu 

dopuszcza się przeliczenie jego ceny jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy 

stosownie do występującej zmiany gramatury; 

2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla Produktu, przy czym zmiana umowy nie może 

powodować zmiany cen jednostkowych netto tych Produktów,  
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3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

5) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu przez Wykonawcę. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca będzie mógł zwrócić się do 

Zamawiającego o dokonanie zmiany umowy, po udokumentowaniu konieczności ich wprowadzenia. 

4. Przez dokumentowanie konieczności wprowadzenia zmian przez Wykonawcę należy rozumieć 

przedłożenie w szczególności oświadczenia o zaprzestaniu produkcji danego Produktu przez jego 

wytwórcę, kalkulacji poniesionych kosztów potwierdzonych stosownymi umowami, rachunkami, 

fakturami, dowodami zakupu Produktu za cenę obowiązującą przed zaistnieniem okoliczności,  

o których mowa w ust. 2, oraz kalkulacji przewidywanych do poniesienia kosztów dostawy Produktu 

wraz z otrzymanymi ofertami zakupu Produktu przy uwzględnieniu ceny obowiązującej po zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

5. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do dostaw Produktów wykonanych przez Wykonawcę 

z przekroczeniem terminów, o których mowa w § 2 ust. 2, § 4 ust. 3. 

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

 

§ 12 

Nadzór nad wykonywaniem umowy 

1. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………. 

2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy ze strony Zamawiającego jest: 

mgr inż. Agnieszka Jastrzębska e-mail: ajastrzebska@sgsp.edu.pl tel. 22 56 17 649 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz inne przepisy wskazane 

w SIWZ. 

2. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

w okresie realizacji oraz po zakończeniu umowy przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy 

jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

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

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/odpis z CEiDG Wykonawcy 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Kopia Polisy OC 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

…………………………………..     …………………………… 

 

 


