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Załącznik nr 4 do siwz 
 

 

UMOWA nr …..................…………/2011 

zawarta w dniu .............................. 2011 r. w Szczecinie 
 

pomiędzy : 
Gminą Miasto Szczecin - Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych ul. Racibora 60/61,  
71-631 Szczecin 
reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora  - Beatę Miętus 
2. Główną Księgową  - Krystynę Wiktorko 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
(nazwa podmiotu) : 

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

adres siedziby: 

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

NIP: ........................................................................ 

(forma prawna) : 

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

reprezentowanym przez 

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

zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu 
produktów mleczarskich zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
przedstawioną ofertą z dnia ............................................... 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar systematycznie, według 
zamówienia Zamawiającego, zabezpieczając potrzeby Zamawiającego do dnia 31.12.2011 r. 
Szacunkowa ilość towaru została określona w specyfikacji stanowiącej integralną część 
niniejszej umowy. Wykonawca przedmiot zamówienia zrealizuje w okresie od dnia 
............................ 2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 
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§ 3 
1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy towar, który musi odpowiadać stosownym normom 

jakościowym w cenie przedstawionej przez Wykonawcę w załączniku nr 1a do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia stanowiącym integralną część umowy. 

2. Wartość przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy nie przekroczy kwoty 
............. 

     …….......... zł. łącznie z podatkiem VAT (słownie: ..................................………………………... 

..............………........................................................................……………………………..…… złotych). 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów niŜ 

określone w załączniku nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak 
zmniejszenie to nie moŜe przekroczyć 25%. 

 W takiej sytuacji nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
4. Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu ofertowym mogą być waloryzowane  

w okresach kwartalnych, począwszy od trzeciego kwartału realizacji umowy o wskaźnik 
wzrostu cen i usług konsumpcyjnych podany przez GUS. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawy towarów własnym transportem lub zlecić 
dostawę innemu przewoźnikowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 5 
1. Towary będą dostarczane przez Wykonawcę na koszt własny w oryginalnych 

opakowaniach zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi i ustaleniami osób 
zamawiających. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe 
dostarczonego towaru oraz wszelkie wynikające z tego tytułu skutki prawne. 

 
§ 6 

Odbiór dostarczonego towaru odbędzie się w pomieszczeniach Zamawiającego. 
 

§ 7 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar – 
zgodnie z terminem przydatności do spoŜycia. 
 

§ 8 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostawy 
nieterminowej, dostarczenia towaru złej jakości lub w inny sposób niezgodnej z ustaleniami 
zamówienia. 
 

§ 9 
1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za dostarczone towary nastąpi na podstawie faktur za 

odebrane partie towaru, zgodnie z ustaleniami, o których mowa w § 2 umowy. 
2. NaleŜność za przyjęte faktury zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Zamawiający wyraŜa zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 
4. Na oryginale faktury wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, 

cenę jednostkową oraz wartość brutto towaru. 
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5. W przypadku nie dopełnienia powyŜszych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą 

naleŜności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej 
uzupełnienia. 

6. W przypadku braku terminowej zapłaty za przyjęty towar Wykonawca ma prawo do 
naliczania odsetek ustawowych. 

 
§ 10 

Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania kar umownych: 
a) za zwłokę w terminie realizacji dostaw cząstkowych w wysokości 1% wartości 

zamówionego towaru na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur za kaŜdy 
dzień zwłoki, 

b) za brak dostawy w wysokości 10% wartości niedostarczonego towaru na podstawie 
ilości zamówienia i cen zawartych w ofercie przetargowej, 

c) za nie wywiązanie się z warunków umowy w wysokości 5% wartości łącznego  
zamówienia podanego w ofercie, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wartości  kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2. 

 
§ 11 

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  
w przypadku, gdy wartość zastrzeŜonych kar nie pokrywa wartości szkody, a takŜe  
w przypadkach dla których nie zastrzeŜono kar umownych. 
 

§ 12 
Umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez strony do dnia 31 grudnia 2011 r. 
 

§ 13 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
niewaŜności. Zmiany naruszające przepisy ustawy o zamówieniach publicznych są 
niedopuszczalne. 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 15 
Organem rozstrzygającym o ewentualnych sporach wynikłych z realizacji umowy jest 
właściwy Sąd z terenu działalności Zamawiającego. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 

Zamawiający        Wykonawca 
 
 


