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ZAŁĄCZNIK NR 13 
 
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu................................... pomiędzy Zespołem szkół nr 2 w Rypinie 

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
a 
...................................................... 
...................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części „Sprzedającym” o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Zawarcie umowy następuje po przeprowadzeniu postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. 
z późn. zm.), którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa artykułów 
żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie. 
 

§ 2 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej, asortymentowej  

w zależności od potrzeb. 
2. Sprzedający zapewnia gotowość codziennej dostawy towarów ujętych 

w danym pakiecie, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. 
3. Zamawiający będzie uzgadniał każdorazowo ze Sprzedającym telefonicznie 

termin dostawy i ilość wybranych artykułów żywnościowych. 
4. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia artykułów żywnościowych 

wolnych od wad z aktualnym terminem przydatności do spożycia oraz 
posiadających aktualny atest żywnościowy lub zaświadczenie o podleganiu 
stałemu nadzorowi sanitarnemu. 
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5. W przypadku reklamacji jakościowej Sprzedający dokona wymiany towaru 
na wolny od wad w ciągu tego samego dnia, w którym został zakupiony. 

 
§ 3 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na 12 miesięcy 

od dnia podpisania umowy czyli od ....................................... 
2. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ceny na poziomie ustalonym 

w ofercie przez okres, na który obowiązuje umowa w zakresie czynników od 
siebie zależnych. 

3. Warunkiem zmiany ceny mogą być wyłącznie czynniki niezależne od woli 
stron umowy jak: zmiana cen producenta, giełdy towarowej, itp. – miejsca 
zaopatrywania się dostawcy żywności do Zespołu Szkół nr 2. Zmiana cen 
powinna zostać udokumentowana na życzenie zamawiającego. 

4. Sprzedający będzie dostarczał towar własnym środkiem transportu na własny 
koszt. 

5. W przypadku przekroczenia wartości umowy określonej w §4 związanej 
z dokonywanymi zakupami umowa traci ważność z dniem przekroczenia 
i następuje rozpisanie kolejnego przetargu. 

 
§ 4 

 
1. Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 

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

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

2. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
 

§ 5 
 
Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
 

§ 6 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 7 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 25 
czerwca 2010 r. z późn. zm.). 
 

§ 8 
 
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
 

§ 9 
 
W przypadku powstania 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 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

§ 10 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

§ 11 
 
Ewentualne spory w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
..................................      ................................... 
        Zamawiający:                                                                                        Sprzedający: 


