
GMINA BABOSZEWO 
09·130 Baboszewo, til. W"rszawska 9A 

Regan 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.271.2.2.2018 
Baboszewo, dnia 01 lulego 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 
w postpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30 000 euro 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJi\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
leI. (23) 6611 091, fax (23) 6611 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1, Przedmiotem zam6wienia s~ sukcesywne dostawy artykul6w piekarniczych dla 
Przedszkola w Baboszewie. 

2, Przedmiol zam6wienia obejmuje doslaw~ arlykul6w piekarniczych w ilosci i 
asorlymencie okreslonym w zalqczniku Nr 1 do Zaproszenia, 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

1,Realizacja dostaw artykul6w piekarniczych od 07 lutego 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r, 
2.Dostawy b~dq realizowane sukcesywnie po zlozeniu przez Zamawiajqcego 
zam6wienia w formie pisemnej (pocztq elektronicznq lub faksem) z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem. 

IV. WARUNKI PLATNOSCI. 

Warunki plalnosci zoslaly okreslone w § 7 wzoru umowy (zal~cznik Nr 2 do zaproszenia) 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1, Krylerium wyboru najkorzyslniejszej oferly jest najnizsza cena. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
1 ,Oferla powinna bye sporzqdzona na "Formularzu oferlowym" stanowiqcym zal~cznik 
Nr 1 do zaproszenia, podpisana przez osob~/y uprawnione do wysl~powania w imieniu 
Wykonawcy i opalrzona piecz~ciq Wykonawcy, 
2W toku oceny oferl Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawc6w wyjasnien dolyczqcych 
Iresci zlozonej oferly. 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1 ,Oferl~ nalezy zlozye do 05 lutego 2018 r. do godz. 11 00 - za posrednictwem 
poczty/kuriera lub osobiscie na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 -
130 Baboszewo lub osobiscie w KANCELARII OG6LNEJ Urz~du Gminy Baboszewo w 
zamkni~tej kopercie z napisem "Oferta na sukcesywne dostawy artykul6w 
piekarniczych dla Przedszkola w Baboszewie." 



2.0ferty zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone. 
Osoba uprawniona do porozumiewania sil? z Wykonawcami - Pan Zbigniew Sulir'iski, tel. 
(23) 66 11 091 wew. 41, e-mail: zp@gminababoszewo.pl-w godzinach od 730 do 1530 
2.0twarcie zlozonych ofert nastqpi w dniu 05 lutego 2018 r. godz. 11°5 w pok. Nr 7 
Urzl?du Gminy Baboszewo. 
VIII. INNE INFORMACJE. 
Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane pocztq elektronicznq 
wszystkim Wykonawcom, kt6rzy zlozyli ofertl? 
Zalaczniki: 
1. Formularz oferty 
2. Wz6r umowy 
3. Zestawienie artykul6w piekarniczych 

Oz ~P' WOJT5'> .' U / 
III, r-lfeuu Wic/1Owska 

Sl'krctarl. G1111l1Y 



oferty 

numer 

(Piecz~6 firmowa Wykonawcy ) 

ZAt.J\CZNIK Nr 1 do zaproszenia - Formularz 

OFERTA 
_________ [data] 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 

pelna nazwa firmy(Wykonawcy/pelnomocnika * *) 

NIP 

numer 

Osoba do kontaktu: nr tel. kom6rkowego 1lI1l11l11l11l11l1ll1l1 

pelna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wsp6Jnie ubiegajl}cego siQ 0 zam6wienie) 

Sk!adamy ofertt; w postt;powaniu 0 udzielenia zam6wienia puhlicznego 
w tryhie zapytania ofertowego OAiZP.271.2.2.2018, pn. "Sukcesywne dostawy artyku16w 
piekarnic<J'ch dla Przedszkola w Baboszewie prowadzonego przez Gmintf Baboszewo". 



Wartosc netto ................................. [Slownie: 
.......................................................................................................... ] 
Podatek VAT ............... % ........................ zl [slownie : ................................................. ] 
Wartosc brutto .......................................... zl [slownie : ................................................. ] 

Oswiadczenia i zobowiazania 
2. Oswiadczam(y), ze oferowane artykuly piekarnicze b<;dziemy dostarczac w asortymencie i cenach 

jednostkowych okreslonych w za!~czniku nr 1 do oferty, 

4. Oswiadczam(y), ze ceny jednostkowe netto s~ niezmienne do chwili zrealizowania przedmiotu 
umowy. 

6. Oswiadczam(y), ze akceptujemy wszystkie postanowienia za!~czonego do zaproszenia wzoru umowy 
i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszq podpiszemy umow<; w terminie okreslonym 
przez Zamawiajqcego. 

7. Dostawy artyku!6w piekarniczych zrealizujemy sami"1 za pomocq podwykonawcow" 

Zakres dostaw zleconych podwykonawcom (wpisaejeze/i dotyczy). 

11. Integra!n~ cz<;sc oferty stanowi~ nast<;pujqce za!~czniki: 
1) Zestawienie artyku!6w piekarniczych z cenami jednostkowymi, 

wartosciq netto, pod. VAT, wartosci~ brutto. 
lit) nalely wpisac dane katdego wykonawcy, ktary ubiega si~ 0 udzielenie zam6wienia (w mian~ potrzeby rozszerzyi: Jormularz 0 kolejnq 
tabelkf) 
**) niepotrzebne skreSlic 

Podpis i pieczltc imienna: 
(Osoba lub osoby upowainione do zloienia podpisu w imieniu nykonawcy) 

(il1iejscowosc) (data) 



ZAtAGZNIK Nr 2 do zaproszsn;a - Wz6r umowy 

UMOWA Nr 12018 

zawarta w dniu .... lutego 2018 r. w Baboszewie, pomi~dzy: 
Gmin'l Baboszewo, ul. Warszawska 9A, NIP567-179-04-40; REGON 130378054, reprezentowanq 
przez: 
Dyrektora Przedszkola w Baboszewie Paniq .. .................................. . 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani ........................................ . 
- zwanq w dalszej cz~sci Umowy ZAMAWIAJ4CYM, 
a ......................................... ,NIP .......................... ; REGON .................... , 
siedziba: ...................... " .... , dziaiajqcym/dziaiajqcq na podstawie ..................................... .. 
- zwanym w dalszej cz~sci Umowy WYKONAWC4. 

Umowa niniejsza, zwana dalej "Umowq" zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego 
post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 000 euro z wyiqczeniem 
stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (podstawa 
prawna: art. 4 pkt 8 uPzp Dz.U. 2017, poz.1579 ze zm.) 

§1 
Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem umowy Sq sukcesywne dostawy artykui6w piekarniczych dla Przedszkola 
w Baboszewie, prowadzonego przez Gmin~ Baboszewo. 
2Wykonawca dostarczy produkty piekarnicze zgodnie ze specyfikacjq asortymentowq okreslonq 
w ofercie Wykonawcy, 
3.Podane ilosci artykui6w piekarniczych Sq okreslone szacunkowo. 
Z tytuiu zmniejszenia ilosci lub rezygnacji z niekt6rych pozycji Wykonawcy nie przyslugujq zadne 
roszczenia finansowe lub prawne. 
4.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zwi~kszenia ilosci artykui6w piekarniczych 
wyszczeg61nionych w specyfikacji asortymentowej po cenach okreslonych w ofercie Wykonawcy. 
5.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zakupu innych artykui6w piekarniczych nie 

wymienionych w specyfikacji asortymentowej, po cenach hurtowych wynikajqcych z og61nie 
dost~pnego cennika Wykonawcy, obowiqzujqcych na dzieli ziozenia zam6wienia przez 
Zamawiajqcego. 
6. Wartosc zakup6w wymienionych w ustA i ust.5 w okresie trwania umowy nie moze przekroczyc 
maksymalnego limitu zabezpieczonych srodk6w finansowych tj. do kwoty okreslonej w 6 ust.1, 
z zastrzezeniem § 11 ust.6 niniejszej Umowy. 

§2 
Obowi'lzki Wykonawcy 

1Wykonawca zobowiqzuje si~ do: 
1) realizacji przedmiotu umowy terminowo, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie, 
2) sukcesywnych dostaw artykui6w piekarniczych do Przedszkola w Baboszewie w terminie 
i ilosciach zgodnych z zam6wieniem ziozonym przez upowaznionego pracownika Przedszkola 
w Baboszewie, 
3)odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy przedmiotu umowy od miejsca zaiadunku 
do miejsca przeznaczenia w tym nieodpiatne uzyczenie pojemnik6w przy kazdorazowej dostawie 
towaru do siedziby Zamawiajqcego na okres do nast~pnej dostawy, 
4)nalezytego zabezpieczenia towaru na czas transportu i peinej odpowiedzialnosci za braki i wady 
powstaie w czasie przewozu oraz ponosi z tego tytuiu wszelkie skutki prawne. 
5) przestrzegania wymaganych przepisami warunk6w przechowywania i transportu artykui6w 
piekarn iczych, 
6)zapewnienia ciqgiosci dostaw w okresie trwania umowy, 
7) wymiany wadliwego towaru, 0 kt6rym mowa § 3 ust.3, 
8)odpowiedzialnosci za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy stwierdzone 
w okresie jego waznosci, na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych w tym zakresie przepisach 
prawa, 
2.Wykonawca oswiadcza, ze: 
1) gwarantuje dostawy artykui6w piekarniczych swiezych i pierwszej jakosci, wyprodukowanych 
zgodnie z obowiqzujqcymi normami, 
2)speinia wymagania okreslone w: 
a)ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku 0 jakosci handlowej artykui6w rolno-spozywczych ( Dz. U. 
2016, poz.1604 ze zm.), 



b)ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku 0 bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Oz. U. 2017, poz.149 
ze zm. ) oraz rozporzqdzen wydanych na jej podstawie, w szczeg61nosci zawarte: 
- w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup srodk6w spozywczych 
przeznaczonych do sprzedazy dzieciom i mlodziezy w jednostkach systemu oswiaty oraz wymagan, 
jakie muszq spelniae srodki spozywcze stosowane w ramach zywienia zbiorowego dzieci i mlodziezy 
w tych jednostkach (Oz.U.2016,poz.1154), 
- w rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. roku w sprawie 
znakowania srodk6w spozywczych (Oz. U. 2015, poz.29). 

§3 
Obowi'!zki Zamawiaj'!cego 

1.Zamawiajqcy jest zobowiqzany do terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
2.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci dostarczonych artykul6w piekarniczych. W 
przypadku wqtpliwosci Zamawiajqcego co do jakosci dostarczanych produkt6w Zamawiajqcy moze 
zazqdae dokument6w potwierdzajqcych ich jakosc (zaswiadczen wlasciwego podmiotu). 
3.Zamawiajqcemu przysluguje prawo odmowy przyj~cia artykul6w piekarniczych w szczeg61nosci 
w przypadku, gdy: 
1 )dostarczono produkty piekarnicze 0 jakosci nie spelniajqcej wymog6w okreslonych w ppkt a-e. 
a)ksztalt i wyglqd zewn~trzny powinien bye charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. 
b)sk6rka pieczywa powinna bye spr~zysta, scisle zwiqzana z mi~kiszem w kolorze od jasno do 
ciemnobrqzowej w przekroju zanikajqca r6wnomiernie w kierunku mi~kiszu, nie powinna bye ciensza 
niz 2 mm. Powierzchnia sk6rki powinna bye gladka, nie pop~kana i bez uszkodzen mechanicznych. 
c)mi~kisz powinien bye dobrze wypieczony, elastyczny, suchy, nie kruszqcy si~, r6wnomiernie 
porowaty, 0 jednolitej barwie, bez grudek mqki. 
d)smak i zapach powinien bye charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Niedopuszczalny 
jest smak i zapach obcy, mdly, st~chly, gorzki, kwasny, nies!ony lub zbyt slony. 
e)pieczywo powinno zachowac swiezose: 
72 godzin - pieczywo pakowane; 
48 godzin - pieczywo niepakowne. 
2)dostarczono artykuly piekarnicze niezgodne z umowq, 
3)dostarczono artykuly piekarnicze w terminie innym ni:;: okreslonym w zam6wieniu. 

§4 
Termin wykonania 

1.Termin realizacji przedmiotu umowy: 
1)realizacja dostaw artykul6w piekarniczych od 071utego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
2)dostawy b~dq realizowane sukcesywnie po zlozeniu przez Zamawiajqcego zam6wienia w formie 
pisemnej (pocztq elektronicznq lub faksem) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

§5 
Odbior przedmiotu umowy 

1.Wykonawca dostarczy artykuly piekarnicze w miejsce wskazane przez Zamawiajqcego. 
2.00 kazdej partii dostawy Wykonawca zobowiqzany jest dostarczye zestawienie ilosciowe 
dostarczonych artykul6w piekarniczych na kt6rym Zamawiajqcy i Wykonawca potwierdzq podpisem 
odbi6r ilosciowy. W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdzq faktycznie dostarczonq 
ilo56 produkt6w piekarniczych .. 
3.lamawiajqcy opr6cz odbioru ilosciowego kazdorazowo w dniu dostawy sprawdzi jej zgodnosc 
pod wzgl~dem jakosciowym oraz terminowosci. 
4.W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone artykuly piekarnicze Sq niezgodne z zam6wieniem 
(braku ilosciowego, jakosciowego lub innych wad) Zamawiajqcy podejmuje nast~pujqce czynnosci: 
1) odm6wi odbioru zakwestionowanej partii towaru i zazqda wymiany towaru na wolny od wad 
oraz zgodny ze zlozonym zam6wieniem. 
2) przypadku niezrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie Zamawiajqcy moze odm6wie jej 
przyj~cia. 
3)jezeli Wykonawca nie uzna oceny Zamawiajqcego co do kwestionowanej niezgodnosci lub wady 
dostawy , Zamawiajqcy sporzqdzi stosowny protok61 reklamacji i niezwlocznie ( w ciqgu 2 dni 
roboczych) przekaze reklamacj~ (mailem, faksem) na adres wskazany w § 9, 
5.Wykonawca w przypadku nieuwzgl~dnienia reklamacji zobowiqzany jest do pisemnego 
uzasadnienia swojego stanowiska w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 



6.w przypadku potwierdzenia slusznosci reklamacji zgloszonej przez Zamawiaj~cego Wykonawca 
zobowi~zuje si~ do wymiany wadliwych artykul6w piekarniczych na pozbawione wad w terminie 1 
dnia roboczego od dnia zlozenia reklamacji, przy czym termin liczony jest od dnia nast~pnego. 
7.Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych badan kontrolnych 
dostarczonego towaru. Badania takie odbywac si~ b~d~ w specjalistycznych laboratoriach 
wskazanych przez Zamawiaj~cego. Koszt badania pokrywa Wykonawca w przypadku, gdy 
laboratorium potwierdzi, ze badane towary nie spelniaj~ wymaganych cech jakosciowych lub innych 
okreslonych stosownymi przepisami. 

§6 
Wynagrodzenie 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj~cy zap/aci Wykonawcy wynagrodzenie, kt6re nie 
moze przekroczyc kwoty ...................... zl brutto (z podatkiem VAT). 
(slownie: ................................................................................................................................ ), 
tym: 

- wartoM netto ............................... zl (slownie: .......................................................................... ) 
- podatek VAT ....................... zl (slownie: ................................................................. ) 
2.wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosc z tytulu oszacowania 
wszelkich koszt6w zwi~zanych z realizacj~ przedmiotu umowy wynikaj~cych wprost z opisu 
przedmiotu zam6wienia, a takze oddzialywanie innych czynnik6w mog~cych mierz wplyw na koszty. 
Wykonawca jest zobowi~zany przewidziec wszystkie okolicznosci wplywaj~ce na wynagrodzenie. 
3.w oferowanej cenie zawarte s~ wszelkie koszty w tym w szczeg61nosci : koszty produkcji, koszty 
zwi~zane z dostaw~ artykul6w piekarniczych, opakowania, czynnosci zwi~zane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczeniem. 
4. Wykonawca zobowi~zuje si~ do zachowania stalosci cen jednostkowych netto przez okres 
trwania niniejszej umowy. Ceny jednostkowe zostaly okreslone przez Wykonawc~ 
w zal~czniku Nr 1 do oferty. Wykonawca moze obnizyc ceny jednostkowe w kazdym momencie 
obowi~zywania umowy bez wymagalnosci zawierania aneksu do umowy. 
5. Rzeczywiste wynagrodzenie, jakie Zamawiaj~cy zaplaci Wykonawcy za wykonanie zam6wienia 
b~dzie ustalone jako iloczyn cen jednostkowych netto i ilosci faktycznie dostarczonych artykul6w 
piekarniczych oraz obowiqzuj~cej stawki VAT. 

§7 
Warunki platnosci 

1.Podstaw~ do zaplaty naleznosci b~d~ wystawiane faktury wraz z zal~czonym mlesl~cznym 
zestawieniem dostarczonych artykul6w piekarniczych potwierdzonym podpisem sprzedaj~cego i 
upowaznionej osoby przyjmuj~cej dostaw~. 
2. Zamawiaj~cy zaplaci Wykonawcy naleznoM za zakupione artykuly piekarnicze przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy - w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj~cego 
prawidlowo wystawionej faktury wraz z miesi~cznym zestawieniem dostarczonych artykul6w. 
3. Faktury nalezy wystawiac raz w miesi~cu w terminie do 5-go dnia miesi~ca nastEipnego za 
miesi~c poprzedni, a za miesi~c grudzien r. do kolica tego miesi~ca, w nast~puj~cy spos6b: 
Nabywca - Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca: Przedszkole w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4, 09-130 Baboszewo, 
4.Za dzieli zaplaty uwazany b~dzie dzien zlozenia przez Zamawiaj~cego dyspozycji obci~zenia 
rachunku Zamawiaj~cego kwot~ wynagrodzenia. 
5. Zamawiaj~cy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zam6wienia. 
6.w przypadku realizacji cz~sci zam6wienia przez podwykonawc~, Wykonawca do kazdej faktury 
zobowi~zany jest do!~czyc orygina! oswiadczenia, ii dokona! stosownej zap!aty na rzecz 
podwykonawcy oraz oryginal oswiadczenia podwykonawcy, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie 
i nie zglasza roszczeli finansowych doi Wykonawcy. 
7.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj~cego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci 
z tytu!u wynagrodzenia na osoby trzecie. 

§8 
Podwykonawcy 

1.wykonawca moze zlecic podwykonawcom wykonanie cz~sci zam6wienia b~d~cej przedmiotem 
umowy. 
2.Zakres zam6wienia, kt6ry Wykonawca b~dzie wykonywal przy pomocy podwykonawc6w zosta! 
okreslony w Formularzu Oferty cenowej stanowi~cej za!~cznik do niniejszej umowy. 
3.Wykonawca jest zobowi~zany do terminowego regulowania wszelkich zobowi~zali wobec 
podwykonawc6w z kt6rymi wsp61pracuje w zwi~zku z realizacj~ zam6wienia. 



4.Zamawiajqcy po zaplaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy wedlug zasady solidarnej 
odpowiedzialnosci wynikajqcej z Art. 647' §5 k.c. b~dzie mial prawo potrqcic kwot~ r6wnq tej 
naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5.Realizacja dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie 
obowiqzk6w wynikajqcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dzialania lub 
zaniechania kazdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownik6w, tak jakby byly to 
dzialania lub uchybienia Wykonawcy. 

§9 
Osoby do kontakt6w 

1.Ze strony Wykonawcy ...................................... (tel. kontaktowy ......................... , 
e-mail: ................................................................. . 

2.Ze strony Zamawiajqcego - Pani ......................... , pracownik Przedszkola w Baboszewie 
tel. kontaktowy 23 6611094, faks 23 6611094; e-mail: przedszkole.w.baboszewie@neostrada.pl 

§10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiqzuje si~ zaplacic kary umowne Zamawiajqcemu: 
1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, lezqcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w §6 ust.1. 
2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, 0 kt6rym mowa w §6 ust.1. 
3) za kazde op6i:nienia w dostawie - w wysokosci 2 % wartosci brutto produkt6w dostarczonych po 
wyznaczonym terminie, za kazdy dzier'i op6znienia. 
2. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajqcego, ze Wykonawca dopuszcza si~ op6znienia w 
dostawie produkt6w, kt6re podlegaly reklamacji, w uzgodnionym terminie zapisanym 
w protokole reklamacji, Zamawiajqcy ma prawo zqdac kary umownej w wysokosci 5 % wartosci 
brutto reklamowanych produkt6w za kazdy dzier'i op6i:nienia. 
3.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrqcenia kwoty naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy bezposrednio przy zaplacie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawc~. 

§ 11 
Zmiana postanowieri umowy 

1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieri zawartej Umowy 
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem us!.2 
-10. 
2.Za istotnq zmian~ umowy uznaje si~: 
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) zmiany zakresu umowy okreslonego, 
3) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy. 
3. Zmiana wynagrodzenia moze nastqpic w przypadku: 
1) zmianyurz~dowej stawki podatku VAT, 
2) zwi~kszenia ilosci artykul6w zywnosciowych zgodnie z § 1 ust.4 niniejszej umowy. 
4. W przypadku wystqpienia okolicznosci okreslonych w us!. 3 pkt 1 ceny jednostkowe netto 
artykul6w zywnosciowych zostajq powi~kszone lub pomniejszone 0 kwot~ podatku VAT wynikajqcq 
z obowiqzujqcych przepis6w, od dnia ich wejscia w zycie. Wykonawca ma obowiqzek 
powiadomienia Zamawiajqcego pisemnie 0 zmianie cen w terminie do 30 dni od daty wystqpienia 
tych okolicznosci. Nowe ceny mogq miec zastosowanie do artykul6w piekarniczych dostarczonych 
od dnia wejscia w zycie wlasciwych przepis6w. 
5. Zmian~ zakresu rzeczowego umowy dopuszcza si~ w okolicznosciach zwiqzanych ze 
zmniejszeniem, zmianq asortymentowq lub zwi~kszeniem ilosci artykul6w piekarniczych. 
6.tqczna wartoS6 zmian wynikajqcych ze zmiany zakresu rzeczowego umowy nie moze przekraczac 
10% wartosci zam6wienia okreslonej pierwotnie w umowie. 
7. Zmian~ okresu realizacji przedmiotu umowy dopuszcza si~ z uwagi na okolicznosci wynikajqce 
z dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajqce wykonanie przedmiotu umowy. 
B.W przypadku wystqpienia okolicznosci wymienionych w us!. 7 termin wykonania umowy moze 
ulec odpowiedniemu przedluzeniu 0 czas niezb~dny do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy 
w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz 0 okres trwania tych okolicznosci. 
9. Wszelkie zmiany postanowier'i umowy okreslone w us!. 2-B, wymagajq formy pisemnej pod 
rygorem niewa:znosci. 
10. Nie stanowi zmiany umowy wymagajqcej formy pisemnej wyznaczenie do kontakt6w 
innych os6b niz okreslone w § 9. 



§12 
Odstllpienie od umowy 

1. ZamawiajCjcemu przysluguje prawo odstCjpienia od Umowy w razie: 
1) wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujCjcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie 
publicznym, czego nie moZna bylo przewidziee w chwili zawarcia Umowy. OdstCjpienie od Umowy 
w tym przypadku moze nastCjpie w terminie 30 dni od powziE1Cia wiadomosci 0 powyZszych 
okolicznosciach, 
2)zostal zloZony wniosek 0 ogloszenie upadlosci, likwidacji lub rozwiCjzania firmy Wykonawcy. 
OdstCjpienie od umowy w tym przypadku moZe nastCjpic w terminie 7 dni od powzi~cia wiadomosci 
o tych okolicznosciach, 
3)Wykonawca nie zapewnia dostaw artykul6w piekarniczych w spos6b zgodny z warunkami 
niniejszej Umowy, w szczeg6lnosci: 
a) nie rozpoczCjI realizacji przedmiotu umowy lub nie realizuje dostaw dluZej niZ 1 tydzieli ad dnia 
zloZenia zam6wienia, 
b) nie dotrzymal ustalonych termin6w dostaw - w razie wystCjpienia trzykrotnego op6znienia 

Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, 
c) trzykrotnej reklamacji dostarczanych artykul6w piekarniczych z uwagi na zlCj jakose, niezdatnosc 
do spozycia lub braki ilosciowe, 
d)dwukrotnego stwierdzenia nieprzestrzegania warunk6w sanitarnych w czasie transportu. 
e) powierza wykonanie calosci lub cz~sci Umowy osobom trzecim bez zgody ZamawiajCjcego. 
2.0dstCjpienie od Umowy musi bye zloZone w formie pisemnej pod rygorem niewaZnosci takiego 

oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. OdstCjpienie od Umowy nast~puje za 
posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pi sma zlozonego 
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. OdstCjpienie od umowy nast~puje z chwilCj otrzymania 
przez Wykonawc~ oswiadczenia ZamawiajCjcego 0 odstCjpieniu. 

§ 13 
Sila wyzsza 

1.Niewykonanie w calosci lub w cz~sci zobowiCjzali Stron wynikajCjcych z niniejszej Umowy nie moZe 
bye wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeli, jesli przyczynCj 
niewykonania jest sila wyZsza. 
2.Przez sil~ wyZszCj rozumie si~ zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, 
na kt6re strony nie majq wplywu i sCj przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczeg6lnosci: 
kl~ski Zywiolowe, wojny i inne zdarzenia uniemoZliwiajCjce wykonanie Umowy. 

§ 14 
Spory i reklamacje 

1.W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony sCj zobowiCjzane przede wszystkim do 
polubownego zalatwienia sprawy. 
2.W/asciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sCjd wlasciwy 
miejscowo wedlug siedziby ZamawiajCjcego. 

§ 15 
Postanowienia koricowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszCj UmowCj majCj zastosowanie przepisy si~ przepisy ustawy 
Prawo zam6wieli publicznych oraz Kodeksu Cywilnego oraz innych akt6w zwiCjzanych 
z przedmiotem zam6wienia. 
2. Umow~ niniejszCj sporzCjdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa 
egzemplarze dla ZamawiajCjcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
3.1ntegralnq CZ'i'SC umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ.I\CY WYKONAWCA 
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Uwaga! 

Podane ilosci oraz asortyment poszczeg61nych artykul6w Sq przyblizone i mogq ulec zmniejszeniu w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiajqcego. Dostawca, Z 

kt6rym Zamawiajqcy podpisze umow~ nie przysluguje roszczenie 0 realizacj~ dostawy w wielkosciach podanych w zalqczniku do Zaproszenia. 
Dostawa pieczywa, bulek, slodkich bulek, b~dq zamawiane w zaleZnosci od potrzeb za uprzednim powiadomieniem telefonicznym i odbywac si~ b~dzie do godziny 08:00 

nast~pnego dnia. Termin przydatnosci do spozycia winien wynosic minimum 3 dni - dotyczy pieczywa, bulek i bulek slodkich. 

(miejscowosc, data) (podpis i 
piecz~6 imienna upelnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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