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ZAŁ�CZNIK NR 9 
 
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu................................... pomi�dzy Zespołem szkół nr 2 w Rypinie 

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

zwanym w dalszej cz��ci „Zamawiaj�cym” 
a 
...................................................... 
...................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej cz��ci „Sprzedaj�cym” o nast�puj�cej tre�ci: 

 
§ 1 

 
Zawarcie umowy nast�puje po przeprowadzeniu post�powania w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówie� publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. 
z pó�n. zm.), którego przedmiotem jest sprzeda� i dostawa artykułów 
�ywno�ciowych do stołówki Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie. 
 

§ 2 
 
1. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo zmiany ilo�ciowej, asortymentowej  

w zale�no�ci od potrzeb. 
2. Sprzedaj�cy zapewnia gotowo�� codziennej dostawy towarów uj�tych 

w danym pakiecie, po wcze�niejszym uzgodnieniu z zamawiaj�cym. 
3. Zamawiaj�cy b�dzie uzgadniał ka�dorazowo ze Sprzedaj�cym telefonicznie 

termin dostawy i ilo�� wybranych artykułów �ywno�ciowych. 
4. Sprzedaj�cy zobowi�zuje si� do zapewnienia artykułów �ywno�ciowych 

wolnych od wad z aktualnym terminem przydatno�ci do spo�ycia oraz 
posiadaj�cych aktualny atest �ywno�ciowy lub za�wiadczenie o podleganiu 
stałemu nadzorowi sanitarnemu. 
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5. W przypadku reklamacji jako�ciowej Sprzedaj�cy dokona wymiany towaru 
na wolny od wad w ci�gu tego samego dnia, w którym został zakupiony. 

 
§ 3 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre�lony tj. na 12 miesi�cy 

od dnia podpisania umowy czyli od ....................................... 

2. Sprzedaj�cy zobowi�zuje si� do zapewnienia ceny na poziomie ustalonym 

w ofercie przez okres, na który obowi�zuje umowa w zakresie czynników od 

siebie zale�nych. 

3. Warunkiem zmiany ceny mog� by� wył�cznie czynniki niezale�ne od woli 

stron umowy jak: zmiana cen producenta, giełdy towarowej, itp. – miejsca 

zaopatrywania si� dostawcy �ywno�ci do Zespołu Szkół nr 2. Zmiana cen 

powinna zosta� udokumentowana na �yczenie zamawiaj�cego. 

4. Sprzedaj�cy b�dzie dostarczał towar własnym �rodkiem transportu na własny 

koszt. 

5. W przypadku przekroczenia warto�ci umowy okre�lonej w §4 zwi�zanej 

z dokonywanymi zakupami umowa traci wa�no�� z dniem przekroczenia 

i nast�puje rozpisanie kolejnego przetargu. 

 
§ 4 

 
1. Warto�� umowy zgodnie ze zło�on� ofert� wynosi: 

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

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

2. Termin płatno�ci …… dni od daty dostarczenia faktury. 
 

§ 5 
 
Sprzedaj�cy o�wiadcza, �e jest uprawniony do wyst�powania w obrocie 
prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
 

§ 6 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowie� niniejszej umowy wymagaj� 
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
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§ 7 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj� 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówie� 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 25 
czerwca 2010 r. z pó�n. zm.). 
 

§ 8 
 
Ka�dej ze stron przysługuje prawo rozwi�zania umowy z zachowaniem 
jednomiesi�cznego terminu wypowiedzenia. 
 

§ 9 
 
W przypadku powstania istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, 
�e wykonanie umowy nie le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na było 
przewidzie� w chwili zawarcia umowy Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy 
w terminie 14 dni od powzi�cia wiadomo�ci o powy�szych okoliczno�ciach. 
 

§ 10 
 
Umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach po jednym dla 
ka�dej ze stron. 
 

§ 11 
 
Ewentualne spory w trakcie realizacji umowy b�d� rozstrzygane przez S�d 
wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego.  
 
 
 
 
 
 
..................................      ................................... 
        Zamawiaj�cy:                                                                                        Sprzedaj�cy: 


