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UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Z DOSTAWĄ SUKCESYWNĄ 
 
zawarta w dniu .................................... r. w Trzciance pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczym 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 
 
reprezentowanym przez …………………………………………….. 
 
zwanym dalej Kupującym 

 
a 
 

Firmą ........................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowaną przez: ......................................................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym. 
 
 
W związku z wyborem oferty Sprzedającego na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie  zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), w trybie 
przetargu nieograniczonego,  została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z sukcesywnym dostarczaniem do 

siedziby Kupującego mieszanek uzupełniających i komponentów paszowych, w 
szacunkowych ilościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w 
opakowaniach nie większych niż 50 kg, za wyjątkiem:  
- śruty rzepakowej – dopuszcza się dostawę w b.b. 500 kg lub 1000 kg;  
- śruty sojowej – dopuszcza się dostawę w b.b. 500 kg lub 1000 kg; 
- młóta świeżego – dopuszcza się dostawę luzem (jednorazowa dostawa do ca. 24 t). 

 
2. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, stosownie do zgłaszanych Sprzedającemu 

faksem, telefonicznie lub pisemnie potrzeb Kupującego. 
 

§ 2 
Sposób i termin dostawy  

 
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia wymieniony w §1 

własnym transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na własny 
koszt i ryzyko do siedziby Kupującego, po każdym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 
Kupującego, w terminie do dnia 31.12.2019r. lub do dnia osiągnięcia wartości umowy 
określonej w §3 ust. 1 – w zależności od tego, która okoliczność ziści się jako pierwsza. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania każdej dostawy w ilości zgłoszonej przez 
Kupującego, w terminie 96 godzin od zgłoszenia.  



3. W celu zapewnienia, iż cały proces dostawy (od producenta do Kupującego) jest objęty 
certyfikatami NON GMO wg standardu VLOG lub standardu równoważnego,  
Sprzedawca jest zobowiązany do przedkładania Kupującemu wraz z każdą dostawą 
dokumentów potwierdzających posiadanie ww. certyfikatów przez producenta produktów 
objętych daną dostawą oraz przez podmiot transportujący te produkty. 

4. Przy każdej dostawie sporządzony zostanie protokół odbioru. Kupujący zastrzega sobie 
prawo do kontroli jakości dostarczonych mieszanek i komponentów i odmowy przyjęcia 
dostarczonego towaru w przypadku niespełniania wymaganych parametrów określonych 
w arkuszu cenowym (zał. nr 1 do umowy) lub nieprzedłożenia kompletu dokumentów, o 
których mowa w ust. 3. 

 
§ 3 

Wartość i cena przedmiotu umowy 
 

1. Wartość umowy (cena, na podstawie której Kupujący dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy) wynosi ….........….. PLN (słownie: ..............................................................). 
Kwota ta zawiera podatek VAT.  

2. Łączna wartość sukcesywnych dostaw na podstawie zgłaszanych przez Kupującego 
zapotrzebowań nie może przekroczyć kwoty określonej w punkcie 1.  

3. Strony ustalają, iż Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie za faktycznie 
wykonane dostawy, według cen jednostkowych brutto określonych w arkuszu cenowym 
(załącznik nr 1 do umowy). 

4. Wynagrodzenie określone na zasadach opisanych w ust. 3 obejmuje wszelkie  koszty, 
jakie poniesie Wykonawca, z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa realizacji zamówienia, w tym w szczególności cenę dostarczonych 
pasz i dodatków paszowych wraz z kosztami transportu do siedziby Kupującego. 

5. Cena jednostkowa brutto dostarczonych mieszanek uzupełniających i komponentów 
paszowych może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od 
towarów i usług VAT. 

6. W okresie trwania niniejszej umowy ceny jednostkowe brutto określone w arkuszu 
cenowym mogą ulec zmianie kwartalnie, o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie 
internetowej GUS, z zastrzeżeniem, iż wzrost wskaźnika nie większy niż 2% nie będzie 
stanowić podstawy zmiany cen. Dokonana na tej podstawie zmiana cen jednostkowych 
będzie miała zastosowanie począwszy od dnia ogłoszenia ww. wskaźnika. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 

1. Sprzedający zobowiązany jest wystawiać faktury dla każdej dostawy. 
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy, podpisany przez Strony 

bez zastrzeżeń. Kupujący zastrzega sobie prawo żądania od Sprzedającego 
przedłożenia ostatniej złożonej przez niego deklaracji VAT w formie kopii z 
potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym (potwierdzeniem może być 
np. pieczęć urzędu skarbowego z datą wpływu dokumentu lub wydruk UPO – Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru) – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przedłożenie 
deklaracji VAT przez Sprzedającego w ww. formie stanowi warunek podpisania przez 
Kupującego protokołu odbioru dostawy.  

3. Faktura musi być zawierać następujące dane: 
Nabywca:  
Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-19-17-876 
Odbiorca: 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Trzcianka 15a, 64-316 
Kuślin, NIP: 788-10-04-696 



4. Zapłata będzie dokonana przelewem przez Nabywcę w terminie ….. dni od doręczenia 
Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 
6. Nabywca nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na 

poczet realizowanych dostaw.  
 

§ 5 
Rękojmia i kary umowne 

 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dostawy na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z tym, że o każdej wadzie Kupujący 
obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia. 

2. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy lub stwierdzenia, że przedmiot 
dostawy nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy lub 
nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w §2 ust. 3 umowy, Sprzedawca 
zobowiązuje się do uzupełnienia braku, wymiany przedmiotu dostawy na spełniający 
wymagania lub przedłożenia dokumentów w ciągu 3 dni roboczych. 

3. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 
a) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 15% wartości umowy, a 
po trzykrotnym niedotrzymaniu terminu dostawy Kupujący może odstąpić od umowy. 

b) za zwłokę w wymianie reklamowanej partii dostawy w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, lecz 
łącznie nie więcej niż 15% wartości umowy, a po trzykrotnym niedotrzymaniu terminu 
usunięcia wad Kupujący może odstąpić od umowy. 

c) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z winy Sprzedawcy w wysokości 10% 
ceny określonej w § 3 ust. 1. 

4. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieprzedłożenia 
przez Sprzedawcę w terminie określonym w ust. 2 dokumentów, o których mowa w §2 
ust. 3 umowy. 

5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od 
umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1. 

6. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

7. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do 
chwili przyjęcia towaru przez Kupującego. 

  
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
2. W sprawach nie uregulowanych  w umowie będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy  prawa polskiego 
3. Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Kupującego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  

egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 
5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

- załącznik nr 1: formularz ofertowy Sprzedającego wraz z arkuszem cenowym 
 
     K u p u j ą c y      S p r z e d a j ą c y  

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



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


