
`                        Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

UMOWA  NA DOSTAWĘ   

NR   ..................................... 
 
 
zawarta  dnia .........................  roku w  Mrzeżynie pomiędzy:  
  
Gminą Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Ośrodek Wczasowo – 

Rehabilitacyjny „Agawa” z siedzibą przy ul. Śliska 5 w Mrzeżynie 
w imieniu, której działają: 
........................................................ - .............................................................................. 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”. 

 
a  
 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
w imieniu, której działa firma: 
.................................................................................................................................................................... 
 
NIP .............................................. Regon ............................................... KRS .......................................... 
 
zwana dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia 
Wykonawcy zamówienia publicznego, w wyniku przetargu nieograniczonego p.n. „Zakup i 

dostawę mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego 

„AGAWA” w Mrzeżynie, na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

 

 
§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup i dostawa mięsa i wyrobów mięsnych w ilości, 
asortymencie i cenie określonych w formularzu cenowym 1a, załączniku do niniejszej umowy 
stanowiącym jej integralną część.  

2. 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, kompletności asortymentu i zgodność 
poszczególnych dostaw z zamówieniem. 

3. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca na swój koszt dostarczać będzie mięso i wyroby 
mięsne do siedziby Zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte jego 
zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z 
ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto wszystkich pozycji 
asortymentowych mięsa i wyrobów mięsnych zawartych w załączniku nr 1a do niniejszej umowy 
przez cały okres realizacji umowy. 

5. Prawidłowy przebieg realizowania dostaw mięsa i wyrobów mięsnych ze strony Zamawiającego 
będzie nadzorować Jolanta Kamińska tel. (91 38 66-135), natomiast ze strony Wykonawcy 
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nadzorować będzie ................................................Wykonawca nie może powierzyć wykonania 
przedmiotu umowy innej osobie. 

 
 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od podpisania tj. od  .............. do ..............2011 r. 
2. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnych dostaw 

mięsa i wyrobów mięsnych według bieżących zamówień Zamawiającego, w terminie do 3 dni od 
daty przesłania faksem zamówienia bądź telefonicznie na nr........................................, a ich 
wielkość i częstotliwość wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego. 

 
§ 3 

 

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy określona w oparciu o przewidywane zużycie w okresie 
obowiązywania umowy ilości poszczególnych asortymentów mięsa i wyrobów mięsnych zgodnie 
z ofertą wynosi (.............................................................), w tym należny  VAT 5 i 8 %, tj 
............................................................ 

2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen 
jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego poszczególnego 
asortymentu przedmiotu umowy podanego w formularzu cenowym, załączniku 1a do niniejszej 
umowy. 

3. Podane w formularzu cenowym jednostkowe ceny brutto obejmujące koszt poszczególnego 
asortymentu przedmiotu umowy wraz z jego dostawą do Zamawiającego, będą stałymi cenami 
jednostkowymi, które przez okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą podlegały 
waloryzacji. 

4. Podane w załączniku do umowy ilości są maksymalnymi, dlatego Zamawiający zastrzega sobie 
prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym w 
całości lub części, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji 
umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego 
z tytułu tej rezygnacji. 

 
§ 4 

 

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej dostawie zamówionych artykułów do siedziby 
Zamawiającego oraz po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego dostarczenia wszystkich 
zamówionych pozycji i ilości, zgodnych z podanym w formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy i cenami jednostkowymi, na podstawie faktury płatnej przelewem 
bankowym. 

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na 
rachunek Wykonawcy nr  ..................................................................................................... 

3. Nieterminowa realizacja faktur upoważnia Wykonawcę do naliczenia odsetek ustawowych. 
 

§ 5 

 

1. W przypadku dostawy wadliwych artykułów Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu tych 
artykułów, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych artykuły wolne od 
wad na własny koszt. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca zapłaci karę umowną 
za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, 
określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Mięso i wyroby mięsne dostarczone niezgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku do umowy 
lub złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt i 
ryzyko. 
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§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną 

a) a) 1% ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 3 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia,  

b) 10% ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 3 ust. 1 umowy 
za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

1) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
dwukrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności:  

1) dostarczenie materiałów niezgodnych z opisem (według Załącznika Nr 1a),  

2) odmowę wymiany towaru na wolny od wad lub zgodny z opisem określonym w Załączniku 
Nr 1a,  

3) nie dostarczenie asortymentu wg zgłoszonego, zgodnie z  trybem określonym w § 3, 
zapotrzebowania w wyznaczonym  terminie. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonanej części umowy. 

5. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz nieuregulowanych 
odszkodowań z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

 
§ 7 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach określonych w art. 145 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia przez zamawiającego umownego zakresu przedmiotu 
zamówienia. Ograniczenie zakresu zamówienia powoduje zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy przy zastosowaniu obowiązujących Strony cen  

 
§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o zamówieniach publicznych ( 
tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.); 

2. Zamawiający i wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów powstałych między nimi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa 

w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
Podpisy: 

 
 
 
...................................................      ................................................. 
           Zamawiający                                                                                                 Wykonawca 

 
 


