
Miechów, dnia 12.12.2022 r. 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 W MIECHOWIE 

 

32 – 200 MIECHÓW, UL. RACŁAWICKA 23 

 

zaprasza do składania ofert 

NA 

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

ZAMÓWIENIE SKŁADA SIĘ Z V CZĘŚCI: 

- CZĘŚĆ I – warzywa, owoce i przetwory owocowe – 15300000-1, 15310000-4, 

- CZĘŚĆ II – produkty mleczarskie i jaja – 15500000-3, 03142500-3, 

- CZĘŚĆ III – produkty zwierzęce, mięso i produkty 

mięsne 

– 15100000-9, 

- CZĘŚĆ IV – różne produkty spożywcze, mąki 

i przetwory zbożowo-mączne, oleje 

- 15800000-6, 15600000-4, 

15400000-2, 

- CZĘŚĆ V – ryby – 15220000-6 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wydatków 

do 30 000 euro w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie. 

Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy do 20.06.2023 r. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

Termin składania ofert do dnia: 22 grudnia 2022 r. do godz. 11.00 w sekretariacie 

Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23. 

Termin otwarcia ofert: 22 grudnia 2022 r. godz. 12.00 w gabinecie V- Dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 1 w Miechowie. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena – 100%. 

Wadium: nie przewiduje się. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej. 

Termin związania z ofertą: - 30 dni. 

 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Andrzej Jędras - Kierownik Gospodarczy - tel. 41 38 31947; Pani Marta Sowińska- 

intendent 

 

 

      mgr Władysław Mastrzykowski – Wicedyrektor 

 

 

 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do stołówki szkolnej produktów zbożowych, 

przypraw, przetworów owoców i warzyw, produktów zwierzęcych, mięsnych, mleczarskich, 

tłuszczy i jajek. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Dostawa (oznaczona jako Część I) warzywa, owoce i przetwory owocowe 
i warzywne, będzie obejmować: 
 

CZĘŚĆ I 

L.p. Nazwa Ilość J.m 

Cena 
netto 
za 1 
j.m. 

Stawka 
Vat% 

Wartość 
netto  

kol. 4 x 
kol. 2 

Kwota 
Vat-u  

kol. 6 x 
kol. 5 

Wartość 
brutto  
kol. 6 + 
kol. 7 

  Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4 Kol.5 Kol.6 Kol.7 Kol.8 

1 Banany 50 kg 
     2 Buraki 70 kg 
     3 Cebula 100 kg 
     4 Chrzan tarty 200g 40 szt 
     5 Fasola Jaś 40 kg 
     6 Groch łuskany 12 kg 
     7 Jabłka 70 kg 
     8 Jabłka prażone 11 kg 2 szt 
     9 Kapusta biała 55 kg 
     10 Kapusta nowa 30 szt 
     11 Kapusta czerwona 40 kg 
     12 Kapusta pekińska 40 kg 
     13 Kapusta kiszona 100 kg 
     14 Koper 70 szt 
     15 Kukurydza w puszce400g 8 szt 
     16 Marchew 100 kg 
     17 Natka 70 szt 
     18 Pieczarka 60 kg 
     19 Papryka czerwona 10 kg 
     20 Pietruszka 40 kg 
     21 Por 10 szt 
     22 Pomarańcza 60 kg 
     23 Konc.pom.Pudliszki 200g 70 szt 
     24 Seler 70 kg 
     25 Sałata zielona 60 szt 
     26 Ziemniaki 1500 kg 
     27 Groszek konserwowy 400g 9 szt 
     28 Czosnek 2 kg 
     29 Gruszki 50 kg 
     30 Brokuł mrożony 400g 30 szt 
     31 Brokuł świeży 30 szt 
     32 Kalafior mrożony 400g 30 szt 
     33 Kalafior świeży 30 szt 
     34 Fasolka szparag. mr 400g 20 szt 
     



35 Szpinak mrożony450g 30 szt 
     36 Truskawka mrożona 450g 40 szt 
     37 Brzoskwinie w puszce 800g 30 szt 
     38 Ogórek kiszony 30 kg 
     39 Ogórek zielony 50 kg 
     

 
RAZEM 

        
 

 

CZĘŚĆ II 

Dostawa (oznaczona jako Część II) produkty mleczarskie i jaja będzie 
obejmować: 

 

L.p. Nazwa Ilość J.m 

Cena 
netto 
za 1 
j.m. 

Stawka 
Vat% 

Wartość 
netto  

kol. 4 x 
kol. 2 

Kwota 
Vat-u  
kol. 6 
x kol. 

5 

Wartość 
brutto  
kol. 6 + 
kol. 7 

  Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4 Kol.5 Kol.6 Kol.7 Kol.8 

1 Jogurt owocowy 125g 300 szt 
     2 Jogurt grecki naturalny 2% 400g  120 szt 
     3 Śmietana 18% 0,330L 50 szt 
     4 Śmietana 30% o,5 l 110 szt 
     5 Masło 200g 20 szt 
     6 Ser żółty typu Gouda 250g 15 szt 
     7 Ser biały tłusty 80 kg 
     8 Margaryna Palma 250g 60 szt 
     9 Jaja 10 szt op kl.M 75 op 
     10 Mleko 1l 50 szt 
     

  RAZEM     
     

 

  



 Część III: 

Dostawa (oznaczona jako Część III) produkty zwierzęce, mięso i produkty 
mięsne będzie obejmować: 

L.p. Nazwa Ilość J.m 
Cena 

netto za 
1 j.m. 

Stawka 
Vat% 

Wartość 
netto  

kol. 4 x 
kol. 2 

Kwota 
Vat-u  

kol. 6 x 
kol. 5 

Wartość 
brutto  
kol. 6 + 
kol. 7 

  Kol.1 Kol.2 Kol.3 
     

1 Udko z kurczaka 130 kg 
     2 Filet z kurczaka 130 kg 
     3 Mięso od szynki b/k 230 szt 
     4 Łopatka b/k 10 kg 
     5 Schab b/k 100 kg 
     6 Karczek 55 kg 
     7 Kiełbasa krakowska 4 kg 
     8 Kiełbasa zwyczajna 30 kg 
     9 Porcje rosołowe 100 kg 
     

  RAZEM     
     

  

CZĘŚĆ IV 

Dostawa (oznaczona jako Część IV) różne produkty spożywcze, mąki 
i produkty zbożowo-mączne, oleje będzie obejmować: 

 

L.p. Nazwa Ilość J.m 

Cena 
netto 
za 1 
j.m. 

Stawka 
Vat% 

Wartość 
netto  

kol. 4 x 
kol. 2 

Kwota 
Vat-u  

kol. 6 x 
kol. 5 

Wartość 
brutto  
kol. 6 + 
kol. 7 

  Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4 Kol.5 Kol.6 Kol.7 Kol.8 

1 Barszcz biały 0,5L 50 szt 
     2 Cukier puder 500g 4 szt 
     3 Cukier zwykły 30 kg 
     4 Cukier waniliowy 30g 40 szt 
     5 Przyprawa maggi 1000g 8 szt 
     6 Kucharek 1000g 8 szt 
     7 Baton Grzesiek w czekol. 36g 300 szt 
     8 Kasza jęczmienna 40 kg 
     9 Kasza manna 3 kg 
     10 Liść laurowy 10g 30 szt 
     11 Ziele angielskie 15g 30 szt 
     12 Sól wielicka 1kg 40 kg 
     13 Przyprawa do kurczaka 20g 40 szt 
     14 Przyprawa do gyrosa 20g 40 szt 
     15 Papryka słodka 20g 40 szt 
     16 Czosnek granulowany 20g 40 szt 
     17 Zioła prowansalskie 15g 20 szt 
     18 Oregano 8g 20 szt 
     19 Majeranek 10g 30 szt 
     20 Kostka rosołowa Knorr 60g 50 szt 
     21 Fix do spaghetti 40g 30 szt 
     22 Drożdże 100g 10 szt 
     



23 Makaron świderki Lubella 400g 250 szt 
     24 Makaron Spaghetti Lubella 400g 70 szt 
     25 Makaron nitki czaniecki 250g 90 szt 
     26 Kminek 15g 10 szt 
     27 Ocet spirytusowy 0,5L 10 szt 
     28 Pieprz czarny mielony 20g 50 szt 
     29 Mąka pszenna 1kg 120 kg 
     30 Mąka kartoflana 1kg 30 kg 
     31 Ryż biały 45 kg 
     32 Olej rzepakowy0,9L 160 szt 
     33 Bazylia 20g 30 szt 
     34 Cynamon 15g 15 szt 
     35 Rogal 7 Days 60g 300 szt 
     36 Majonez Kielecki 700g 15 szt 
     37 Kwasek cytrynowy 20g 5 szt 
     38 Proszek do pieczenia 15g 10 szt 
     39 Bułka tarta 500g 30 kg 
     40 Bułka pszenna100g 50 szt 
     41 Chleb pszenno-żytni 650g 10 szt 
     

 
RAZEM     

     

 

  



CZĘŚĆ V 

Dostawa (oznaczona jako Część V) RYBY będzie obejmować: 

L.p. Nazwa Ilość J.m 
Cena 

netto za 
1 j.m. 

Stawka 
Vat% 

Wartość 
netto  

kol. 4 x kol. 2 

Kwota 
Vat-u  

kol. 6 x 
kol. 5 

Wartość 
brutto  
kol. 6 + 
kol. 7 

  Kol.1 Kol.2 Kol.3 
     

1 Ryba Miruna bez skóry 35 kg 
     2 Kostka rybna z mintaja 35 kg 
     

  RAZEM     
     

  

Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do stołówki szkolnej  

znajdującej się w Miechowie przy ul. Racławickiej 23. Każdy z produktów powinien być 

dostarczony w wymaganych opakowaniach. 

Zamawiający przewiduje systematyczne dostawy. 

 Dostawa będzie realizowana w godzinach od 7.00 do 9.00, lub w godzinach wcześniej 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę, o każdej dostawie z wyprzedzeniem, co 

najmniej 1 dniowym oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości oraz miejsca 

dostawy. 

Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym 

okresie przydatności do spożycia. 

 

Ilość produktów w okresie obowiązywania zamówienia może ulec zmianie. 

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( na wybraną część zamówienia) 

 

Wykonawca może złożyć ofertę(załącznik nr 1) na całość lub na część zamówienia. 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem. 

Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym podpisy przynajmniej na 

pierwszej i ostatniej stronie oferty muszą opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy.  

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 

oferty pełnomocnictwa, z treści, których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 

pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone  

w formie oryginałów lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie w danej części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć parafowany wzór umowy (załącznik nr 2),  

Wykonawca zamieszcza ofertę w zaklejonym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem 

Zamawiającego t. j.: 



 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

UL. RACŁAWICKA 23 
32-200 MIECHÓW 

 

 

 

oraz opisanym w następujących sposób : 

 „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej” 

Nie otwierać przed 22 grudnia 2022r. – godz. 12 – ta. 

 

Opakowanie oferty należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.  

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany jak opisanie oferty oraz dodatkowo 

oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego t. j. ZESPOLE SZKÓŁ NR 1,  
32-200 MIECHÓW, ul. Racławicka 23, w sekretariacie, do dnia 22.12.2022r.  

do godz. 11- tej. 

 

Oferty otrzymane po terminie składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu: 

22.12.2022 r. , w siedzibie Zamawiającego – sekretariacie, o godzinie 12 – tej. 

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone dane Wykonawców 

zawarte na druku ofertowym. 

W części niejawnej postępowania, oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

Wykonawca powinien w „Ofercie” dla części, na którą składa ofertę podać cenę jednostkową 

każdego produktu, (w kol. 4), cenę tę pomnożyć przez ilość za 1 j.m danego produktu 

(kol. 4 x kol. 2), otrzymując w ten sposób wartość netto (kol. 6) W kol. 5 powinien wpisać 

stawkę Vat %. Od tej wyliczonej wartości netto obliczyć podatek od towarów i usług (VAT) i 

wpisać w kol. 7 (kol. 6 x kol. 5). Tak wyliczoną kwotę (VAT + wartość netto kol. 6 +kol. 7) 

należy wpisać w kol. 8 – wartość brutto. Następnie z sumować wartość netto (kol. 6), kwotę 

VAT (kol. 7) oraz wartość brutto (kol. 8) wszystkich pozycji w danej części.  

W formularzu „Oferta” (załącznik 1) dla danej części należy wpisać pod tabelą cenę brutto 

oferty cyfrowo i słownie.  

Wykonawca w ofercie musi ująć wszystkie pozycje w danej części. 

Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty  

w danej części. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza. 

Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części. 



 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki w treści oferty. 

 

Przy wyborze oferty w danej części Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

 

1. Cena brutto ( koszt ) – 100 % znaczenia ( 100 pkt – oferta z najniższą ceną ),  

 

 najniższa cena 

 pozostałe oferty : ---------------------- x100  

 badana cena 

Oferta, której cena będzie najkorzystniejsza w danej części, zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Jeżeli dwie lub więcej ofert częściowych zawierać będzie taką samą najniższą cenę, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez 

Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 

będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi 

niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając nazwę i siedzibę 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę. 

 

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub 

telefonicznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie 

ul. Racławicka 23  

32 – 200 Miechów 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

... 

Adres*...........................................................................................................................................

. 

REGON* .............................................................. 

NIP*...................................................................... 

Telefon*................................................................ 

Faks* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję........................................................ 

*- w przypadku oferty wspólnej, należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

  

W związku z zaproszeniem do składania ofert oferujemy: 

 

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ w części 

………………………………………………………. (należy wpisać I; II; III; IV; V 

i załączyć wypełniony formularz dotyczący zamawianych produktów I; II :III; IV; V) 

 
  

 
 
 
cena netto: ……………………………………………. zł  

 (słownie złotych:…………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………….…………….) 

  
 podatek VAT…………….., co stanowi kwotę ……..……….zł 

  
 cena brutto:……………….................................................zł 

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

 …………………………………………………………………………………………….) 

  



1. Ceny określone w ofercie zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

2. Oświadczamy, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

3. Akceptujemy termin wykonania zamówienia zgodnie z projektem umowy.  

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego  

 w projekcie umowy. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostały zawarte w projekcie 

umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr od.......................... 

do .......................  

8.Ofertę niniejszą składam/y na ...................kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

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

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

3................................................................................. 

 
......................................, dnia..................................... 

 

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

  / podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

 Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 

 W stosunku do osób fizycznych składających ofertę należy podać imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór umowy 
 
Załącznik nr 2 
  

UMOWA ____/____/_____ 

Zawarta w dniu ___________ pomiędzy POWIATEM MIECHOWSKIM - Zespołem Szkół 

Nr 1 w Miechowie, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez 

 ………………………………………………………………………………………………….,  

a firmą/przedsiębiorcą 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………

….NIP:………………………… Regon:……………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.  

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z Regulaminem 
wydatków do kwoty 30000 euro w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.  

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 

zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów użytkowych określonym  

w zaproszeniu do składania ofert 

2. Wykonawca wszystkie dostawy objęte umową wykona w terminie. Zamawiający 

zastrzega możliwość nie zamówienia całego asortymentu i całej ilości produktów 

z powodów niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy. 

3. Wykonawca wszystkie dostawy objęte umową wykona osobiście, bez korzystania  

z podwykonawców.  

4. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczać na własny koszt przedmiot umowy  

w ilościach określonych przez Zamawiającego na podstawie zamówienia 

telefonicznego. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówione artykuły spożywcze w terminie  

3 dni od daty otrzymania zapotrzebowania. Strony mogą ustalać dłuższe terminy 

dostaw. Podstawą rozliczenia należności za dostawę towarów będzie faktura 

wystawiana na koniec miesiąca. 

5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

 

§ 2 

1. Termin dostaw stanowiących przedmiot umowy strony ustalają w okresie od 

podpisania umowy do dnia 20.06.2023 r. 

 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 



 

wynagrodzenie netto w kwocie zł : ......................................................................  

 

słownie netto zł : ..................................................................................................  

2. Do wymienionej kwoty netto Zamawiający doliczy podatek VAT w wysokości t.j 

kwotę……………………. słownie…………………………………………………….. 

3. Wynagrodzenie brutto po doliczeniu podatku VAT wynosi zł : ............................ 

słownie kwota brutto zł: ...........................................................................................… 

4.Należność o której mowa w § 3, ust. 3 Zamawiający uiści Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy o nr. .......................................... …….......….w terminie………....od dnia 

otrzymania faktury za poszczególną dostawę wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

§4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: .......................................... . 

§5 

1. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze w przedmiocie umowy, Zamawiający nie 

dokona odbioru a Wykonawca zobowiązany jest go wymienić na własny koszt w ustalonym 

terminie przez strony. 

§6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wartości umownej netto ( słownie: pięć dziesiątych procenta ) za każdy dzień zwłoki, 

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej netto  

( słownie: dziesięć procent). 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej netto ( słownie: 

dziesięć procent) przysługującego mu wynagrodzenia. 



§7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie  

1-go miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, postanowienia o karze umownej nie 

mają zastosowania. 

§8 

1. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp 

pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń (magazynów) w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 

które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi 

podstawę do odstąpienia od umowy Zamawiającego. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego .  

§10 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 


