
                                                                                                                                        Załącznik Nr 4 do siwz 

                          UMOWA  

       NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 

 

zawarta w dniu  …………….2012 r. w Szczecinie pomiędzy:   

Gminą Miasta Szczecin - OSW dla Dzieci Słabo Słyszących ul. Grzymińska 6 71-711 

Szczecin reprezentowanym przez: Annę Twardochleb –  Dyrektora SOSW dla Dzieci Słabo 

Słyszących w Szczecinie działającego na podstawie Upoważnienia 

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

Prezydenta Miasta Szczecina z dnia  …………………………  zwaną dalej Zamawiającym, 

a 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

zwanym dalej Wykonawcą , o następującej treści: 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia  zamówienia publicznego    w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na  

podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2010r. Nr 113 poz. 759  z późniejszymi zmianami).  

 

                                                                  §  1 

1.Przedmiotem, niniejszej umowy są dostawy sukcesywne artykułów spożywczych  zgodnie  

z opisem szczegółowym zawartym  w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia wg 

zadeklarowanych przez Wykonawcę cen w załącznikach  nr 1a-1ł  stanowiącym integralną 

część umowy. 

2. Ilości określone w załącznikach są  ilościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zamówienia mniejszej ilości towaru. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia.   

 

§2 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez 

Zamawiającego po uprzednim 1 - dniowym zgłoszeniu telefonicznym na nr Wykonawcy  

lub pisemnym na nr fax-u Wykonawcy z wyszczególnieniem ilości i asortymentu - 

(codziennie) wg zapotrzebowań częściowych Zamawiającego i wykonane będą w terminie 

podanym w zamówieniu przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca w ciągu 1 dnia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w 

poszczególnych grupach: 

- pieczywo dostawa do godz. 6.00, 

- pozostałe grupy do godz. 08:00 dnia następnego po złożeniu zamówienia. 

4. Dostarczany towar winien być w opakowaniach zbiorczych szczelnie zamkniętych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia towaru w razie potrzeby. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego korygowania ilości zamawianego  

towaru. 

7. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT. 

 

 



§3 

1. Wykonawca  gwarantuje terminowość dostaw do siedziby Zamawiającego własnym  

transportem, wraz z rozładunkiem  na własny koszt i ryzyko. 

2. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne i HACCP do przewozu 

produktów spożywczych. 

3. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży, musi 

odpowiadać  wymaganiom jakościowym, zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi 

posiadać odpowiedni smak, zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla 

poszczególnego produktu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu 

dostarczenia  towaru przez Wykonawcę, a jakościowych w chwili ich ujawnienia. 

5. W przypadku stwierdzonych wad w dostarczonym towarze, eliminującym go ze spożycia 

lub o cechach niezgodnych z podanymi w załączniku nr 1a-1ł do niniejszej umowy, 

Wykonawca niezwłocznie dokona wymiany wadliwego towaru na nowy, 

pełnowartościowy na własny koszt tego samego dnia.   

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar 

na warunkach określonych w Polskiej Normie. 

 

 §4 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto : …………………. zł.  

słownie: …………………………………. złote …../100  

w tym VAT:…………………… zł. słownie:……………….………………………… 

zgodnie z otrzymaną ofertą przetargową stanowiącą integralną część niniejszej umowy.  

2. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych  określa załącznik nr 1a -1ł do 

niniejszej umowy. 

 

§6 

Należność za dostarczony towar zostanie zapłacona przelewem przez Zamawiającego na 

konto bankowe podawane każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od 

dostarczenia towaru wraz z oryginałem faktury. 

 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości: 

1) 15% wartości umowy brutto za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia następnego 

po odstąpieniu od umowy. 

2) 2% wartości dostawy brutto z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych 

wyrobów. 

3) 0,2% wartości dostawy brutto niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

2. Kary umowne oblicza się według wartości brutto określonej w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej 

kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem 

Zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez 



niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 

 

§ 8 

1. W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje  

prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 

ust. 1 pkt. 3. 

2. W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, 

transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego 

odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi i naliczenia kar umownych zgodnie z 

§ 7 ust. 1 pkt. 1. 

 

§9 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności: 

a)  w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie 

obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych 

obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy 

zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004r.( (Dz. U. z 2010r. nr113, 

poz. 759 z późn. zm). 

§11 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§12 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z bytu oraz niewykonania umowy, jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13 

Umowę zawarto na okres od dnia ………………. r.  do dnia ………………. r. 

 

§14 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

    
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

……………………………..     ………………………………….. 


