
           Załącznik Nr 4 

Wzór umowy dostaw 

zawarta w dniu .............................................................................................................. w Buczku pomiędzy  

NABYWCĄ: Gminą Buczek ul. Główna 20; 98-113 Buczek NIP 831 156 61 04                     

ODBIORCĄ: Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Buczku ul. Szkolna 3; 98-113 

Buczek, reprezentowanym przez dyrektora p. Renatę Nowicką zwanym w dalszej części 

umowy Zamawiającym, 

a firmą .....................................................................................................................................................................,                      

mającą swoją siedzibę w ....................................................................................................................................  

reprezentowaną przez .......................................................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą o następującej treści: 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia do stołówki w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Buczku artykułów żywnościowych według formularza cenowego w okresie                

od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 31 lipca 2023 oraz od dnia 1 września 2023r. do dnia                             

31 grudnia 2023r. 

2. Ilości artykułów żywnościowych podane w zapytaniu cenowym są szacunkowe i mogą ulec 

zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

§ 2 

1. Dostawy będą realizowane partiami zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

2. Dostawa odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem e-mail 

złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. 

§ 3 

1. Dostawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem i na własny koszt.  

2. Zamówiony towar musi spełniać wymogi systemu HACCP, być świeży, posiadać 

świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia. Ocena jakości dostarczonych 

artykułów należy do Zamawiającego. Może on odmówić przyjęcia towaru, jeżeli nie spełnia 

on wymogów określonych umową. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 



4. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę, pogorszenia się jakości 

towaru lub bezzasadnego podwyższenia cen artykułów, umowa może być rozwiązana przez 

Zamawiającego w trybie natychmiastowym. 

5. Zamawiający dopuszcza uzasadnioną podwyżkę cen produktów w przypadku zmiany 

nośników kosztów ich tworzenia, niezależnych od Dostawcy. Dostawca powinien 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

§ 4 

Płatność za wykonaną dostawę Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu 14 dni                     

od daty otrzymania faktury VAT, na konto Dostawcy. Faktury będą wystawiane przez 

Dostawcę na każdą grupę produktów żywnościowych oddzielnie. 

§ 5 

Umowa obowiązuje przez okres 11 miesięcy (od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 31 lipca 

2023r. oraz od dnia 1 września 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.) 

§ 6 

 

Numer rachunku bankowego ……………………..………………………………………......... 

służy prowadzeniu działalności gospodarczej i widnieje w "Białej Liście Podatników".  

Należność stanowiąca wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacona                                               

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split paynent) na wskazany powyżej 

rachunek.  

§ 7 

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

Zamawiający:          Dostawca: 

 

 


