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Załącznik nr 3 do siwz 
 

UMOWA nr ............................... 
 

zawarta w dniu …………… r. w Szczecinie pomiędzy:  

Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin NIP 851-030-94-10 - Centrum Opieki 

nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, zwaną dalej 

w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działa: 

 

Romana Klimek – Jacoszek – Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie działająca  

na podstawie Upoważnienia nr WO-I.0052.1.1.2017.KO Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 

02.01.2017 r. 

 

a 

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

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

………………………………….. 

zwanym dalej w treści umowy  „Wykonawcą”.   

 

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), 

zwana dalej „ustawą”. 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania 

Zamawiającemu produktów określonych w następującej części/następujących częściach 

zamówienia
*
: 

1) CZEŚĆ .... - .......................................... 

2) CZEŚĆ .... - .......................................... 

3) CZEŚĆ .... - .......................................... 

4) CZEŚĆ .... - .......................................... 

5) CZEŚĆ .... - .......................................... 

6) CZEŚĆ .... - .......................................... 

7) CZEŚĆ .... - .......................................... 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przedstawioną ofertą Wykonawcy.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia objętego 

wykazem rzeczowo – ilościowym opisanym w ofercie Wykonawcy, w szczególności w formularzu 

kalkulacji cenowej produktów stanowiącym: Załącznik nr ..............................................  

do niniejszej umowy. 

 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że artykuły będące przedmiotem umowy są dopuszczone  

do powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i atesty. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność 

poszczególnych dostaw z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem towaru 

niewłaściwej jakości. 

2. Dostarczane produkty powinny być najwyższej jakości, pierwszego gatunku lub klasy: 

1) wszystkie produkty muszą być świeże, pełnowartościowe, cechować się wysokimi walorami 

smakowymi; 

2) produkty określone dla CZĘŚCI VII muszą być wyprodukowane w dobie dostawy; 

3) produkty określone dla CZĘŚCI III muszą się cechować regularnym kształtem właściwym 

dla danej odmiany, powinny być pozbawione szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, 

oznak więdnięcia, wyschnięcia oraz gnicia. 

4) termin ważności produktów dla CZĘŚCI V nie może być krótszy niż 1 miesiąc. Za termin 

ważności produktu Zamawiający uznaje termin przydatności produktu do spożycia określony 

przez producenta, liczony od dnia dostawy do zamawiającego, jeśli jest to możliwe z uwagi na 

właściwości produktu. 
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5) termin ważności produktów dla CZĘŚCI VI nie może być krótszy niż 3 miesiące. Za termin 

ważności produktu Zamawiający uznaje termin przydatności produktu do spożycia określony 

przez producenta, liczony od dnia dostawy do zamawiającego. 

6) produkty dla CZĘŚCI I, II, IV w momencie ich dostarczania i będą posiadać aktualny termin 

przydatności do spożycia przez co najmniej 21 dni od momentu dostarczenia, jeśli jest to 

możliwe z uwagi na właściwości produktu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dostawy, 

zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu 

nienależytego transportu i powstałych strat. 

 

§ 3 

1. Dostawy produktów następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez 

Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Zamówienia będą składane pracownikom Wykonawcy w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostawy do godziny 14.00. 

3. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca przyjmie 

doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. 

4. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia, dostarczy Zamawiającemu towar zgodnie z treścią 

zamówienia i w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyładowania towaru oraz przetransportowania go do magazynu 

na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie  

przy. ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, do pomieszczeń wskazanych przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

6. Wykonawca dostarczy towar w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00  

do 9:00 osobie upoważnionej do odbioru i kontroli towaru (w zakresie ilości, jakości  

oraz zgodności z zamówieniem). Brak możliwości odbioru towarów po godzinie wskazanej wyżej. 

Wykonawca nie może pozostawić towaru bez nadzoru lub przekazać go osobom 

nieupoważnionym. 

7. W przypadku niedostarczenia towaru w zakresie wymaganej ilości zgodnej z zamówieniem 

(stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych), Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie nie dłuższym niż w dniu dostawy do godz. 11:00. 

8. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem co do rodzaju zamawianych 

produktów (towar wadliwy), Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wymiany towaru na 

właściwy lub na inny towar –najwyższej jakości - w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy (nie 

później niż do godz. 14:00) / w dniu następującym po dniu dostawy (nie później niż do godz. 

10:00)
*
, zgodnie z deklaracją złożona przez Wykonawcę w ofercie. 

*Niewłaściwe skreślić 

 

§4 

1.  Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionej partii towaru jest faktura częściowa, 

podpisana przez Wykonawcę i podpisana przez Zamawiającego. Na fakturze Wykonawca wpisze 

asortyment, ilość, jego cenę i wartość. 

2.  Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, odbioru 

faktur zgłaszania reklamacji, korygowania ilości asortymentu zamówionych towarów jest  

p. .............– magazynier, p. ......... – zaopatrzeniowiec.  

 

§5 

1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ............ zł. brutto (słownie: ........... złotych 0/100). Umowa 

wygasa w razie wcześniejszego wyczerpania maksymalnej kwoty na jaką została zawarta niniejsza 

umowa. 

2. Podane ilości w Załączniku nr .......................................... do umowy są szacunkowe i nie 

odzwierciedlają one realnej bądź deklarowanej wielkości zamawianych towarów. Zostały one 

ustalone przy uwzględnieniu potrzeb jakie Zamawiający mógł przewidzieć. W związku z tym, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości poszczególnych produktów, 

nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą Wykonawcy przysługiwały żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego.  

 

§ 6 
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1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto wszystkich pozycji 

asortymentowych produktów zawartych w Załączniku nr............................................ (formularzu 

oferty cenowej i formularzu kalkulacji cenowej) przez okres realizacji umowy. Ww. ceny przez 

okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą podlegały waloryzacji. 

2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie cen jednostkowych brutto 

określonych w ofercie wykonawcy oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego 

towaru. 

 

§ 7 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury na następujące dane: 

1) „NABYWCA: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  

NIP: 851-030-94-10”, 

2) „PŁATNIK: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich 

Świętych 66 a w Szczecinie”. 

2. Faktury należy przesyłać na adres płatnika. 

3. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto bankowe 

wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej dostawie zamówionych produktów  

oraz po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego ich prawidłowej ilości i właściwej jakości. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 8 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 02.01.2018 r.  

do 30.06.2018r. W przypadku, wcześniejszego wyczerpania maksymalnej kwoty na jaką została 

zawarta niniejsza umowa, ulega ona zakończeniu. 

 

§ 9 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

od Zamawiającego wyłączenie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§10 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostawie danej partii artykułów spożywczych w wysokości ……… zł, za 

każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w wymianie wadliwego przedmiotu umowy zgodnie z § 11 ust. 3 umowy  

w wysokości 400 zł za każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 20% wartości brutto umowy. 

2. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego  

mu wynagrodzenia. 

 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w 

przypadku, gdy zostanie stwierdzona zła jakość produktów, widoczne uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub higienicznymi 

środków transportu przewożących przedmiot umowy lub przekroczenie terminu przydatności  

do spożycia. 

2. W przypadku niedostarczenia towaru w zakresie wymaganej ilości zgodnej z zamówieniem 

(stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych), Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie nie dłuższym niż w dniu dostawy do godz. 11:00. 

3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem co do rodzaju zamawianych 

produktów (towar wadliwy), Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wymiany towaru na 
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właściwy lub na inny towar –najwyższej jakości - w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy (nie 

później niż do godz. 14:00) / w dniu następującym po dniu dostawy (nie później niż do godz. 

10:00)
*
, zgodnie z deklaracją złożona przez Wykonawcę w ofercie. 

*Niewłaściwe skreślić 

4. W przypadku niedostarczenia towaru (także nieuzupełnienia braków ilościowych) w określonym 

terminie lub dostarczenia towaru o niewłaściwej jakości podlegającemu zwrotowi i braku jego 

wymiany, Zamawiający może dokonać zakupu u dowolnie wybranego sprzedawcy, obciążając 

Wykonawcę różnicą ceny wynikającej z umowy, a ceną zakupu, niezależnie od uprawnień 

wynikających z §10 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku dwukrotnego 

stwierdzenia: wad jakościowych lub braków ilościowych towaru, bądź nieterminowości w 

dostawach - w terminie 7 dni od stwierdzenia zaistnienia tych okoliczności. W takim przypadku 

zastosowanie znajdzie §10 ust. 1 pkt 3 umowy. 

 

§ 12 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 13 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

ustawy i kodeksu cywilnego. 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa 

w art. 144 ustawy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany świadczenia Wykonawcy  

na świadczenie tej samej lub lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, 

w przypadku, gdy opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia produkt z przyczyn 

niezależnych do Wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenie produkcji i brak 

produktu o tych parametrach na rynku). Zmiana ta nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 5 ust. 2 umowy możliwość zamówienia mniejszej ilości 

poszczególnych produktów, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą przysługiwały 

Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.  

5. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 200 

r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych 

w ww. ustawie. 

 

§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

Załączniki: 

1) Oferta cenowa. 

2) Formularz(e) kalkulacji cenowej 


