
Wzór załącznik nr 2 

UMOWA DOSTAWY 

Nr ….. / 2022 

 

Zawarta w dniu …................... w Kaczynie pomiędzy Powiatem Wadowickim z siedzibą:  

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice 

NIP: 5512129478  

reprezentowanym przez :  

mgr Józefę Karkoszkę – Warchał - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego  
z siedzibą: Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia 

NIP: 551 -11-59-661 REGON: 356319697 

zwanym dalej Odbiorcą, 

a …........................................................................................................................... 
z siedzibą: …................................................działającej na podstawie….................................... 

 

reprezentowaną przez :…............................................................................................. 

 

 

§ 1 

1. Umowa niniejsza określa ramowe zasady współpracy w zakresie dostawy towaru 

(……………………….) pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą. 

§ 2 

1. Asortyment, ilość, termin dostawy określone będą każdorazowo w zamówieniu. 

2. Dostawca oświadcza, że w trakcie produkcji oraz w trakcie transportu wyrobów 

stosowany jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP. 

3. Dostawca zobowiązuje się, że dostarczone przez niego towary będą zgodne  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, normami, będą 

odpowiedniej, jakości, a także będą posiadały odpowiednie walory smakowe, zgodne  

z oczekiwaniami przeciętnego konsumenta. 

4. Oferowane artykuły żywnościowe winny spełniać wymagania wymienione  

w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności,  

a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U  

z 2020 r poz. 2021 tekst jednolity. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Dz.U 2016 poz. 1154 z późn. zm. 

§ 3 



 

1. Po otrzymaniu zamówienia od Odbiorcy Dostawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni 

roboczych od daty jego otrzymania, dostarczyć zamówiony towar. 

§ 4 

 

1. Za miejsce wykonania zamówienia uważa się siedzibę Odbiorcy. 

2. Dostawa towaru do magazynu Odbiorcy dokonana zostanie na koszt Dostawcy. 

 

§ 5 
1. Odbiorca obowiązany jest potwierdzić odbiór oryginału faktury VAT na jej kopii  

i doręczyć ją Dostawcy. 

2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za dostarczone towary na podstawie faktury 

wystawionej przez Dostawcę. 

3. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem w terminie 14 dni licząc 

od daty otrzymania faktury. 

§ 6 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 03.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.  

( z wyłączeniem lipca i sierpnia) 

§ 7 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

P o d p i s y: 

 

 

 

….............................................     ….............................................. 

 


