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Załącznik nr 3 do siwz 

 

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

 

zawarta w dniu.................  r. w Szczecinie, pomiędzy 

 

Gmina Miasto Szczecin, Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, Ul. Śląska 54 LU1-LU2, 

70-430 Szczecin reprezentowana przez: 

1. ........................................................... - .............................................. 
zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

 

......................................................................................................................................................, 

zarejestrowanym w.........................................................................................................., z 

siedzibą  ...................................................................................................., reprezentowanym 

przez: 

1. ............................................................ - ........................................ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej „ustawą”,  

w ramach projektu pn. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”. 

 

§1 

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

Zamawiającemu produktów określonych w następującej części / następujących częściach 

zamówienia: 

1) CZEŚĆ I, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

2) CZĘŚĆ II, NABIAŁ 

3) CZĘŚĆ III, WARZYWA I OWOCE  

4) CZĘŚĆ IV, MROŻONKI 

5) CZĘŚĆ V, MIĘSO 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przedstawioną ofertą.   

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 1 

a, lub/oraz Załączniku 1 b lub/oraz Załączniku 1 c lub/oraz Załączniku 1d lub/oraz 

Załączniku 1e 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 
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asortymentu i zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem, jak również za szkody 

wyrządzone dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości. 

2. Produkty stanowiące przedmiot będą świeże w momencie ich dostarczania i będą 

posiadać aktualny termin przydatności do spożycia przez 21 dni od momentu 

dostarczenia, jeśli jest to możliwe z uwagi na właściwości produktu. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone produkty, zgodnej z terminem 

przydatności do spożycia określonym przez producenta. 

4. 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. Wymieniony w § 1 przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać 

Zamawiającemu w częściach określonych przez Zamawiającego, transportem własnym 

lub zleconym, przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, na własny koszt i ryzyko. 

2. Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą telefonicznie lub faksem przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, z minimum jednodniowym 

wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 12.00. 

3. Dostawy towarów będą realizowane nie później niż do godz. 12.00 następnego dnia po 

dniu złożenia zamówienia. 

4. Wykonawca dostarczać będzie towar do fili Zamawiającego. Towar dostarczany będzie 

do następujących lokalizacji: 

1) USZATEK, Żłobek Nr 3 ul. Włościańska 3, Szczecin 

2) BIEDRONKA, Żłobek Nr 5 ul. Kazimierza Królewicza 61, Szczecin 

3) JARZĘBINKA, Żłobek Nr 7 ul. Podhalańska 1-3, Szczecin 

 

§4 

Do dostarczonego towaru na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien dostarczyć atest, 

jeżeli istnieją takie wymogi wydane przez odpowiednie organy do tego upoważnione. 

 

§5 

1. Podane w Załączniku nr 1 a lub/oraz Załączniku 1 b lub/oraz Załączniku 1 c lub/oraz 

Załączniku 1d lub/oraz Załączniku 1e do umowy ilości produktów są ilościami maksy-

malnymi. 

2. Przedmiot dostawy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu, według 

potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 30%. 

3. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniej-

szej ilości produktów. 

 

§ 6 

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy 

kwoty ................................................................................................................. brutto 

(słownie:................................................................), w tym należny podatek VAT. 

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto wszystkich pozycji 

asortymentowych produktów zawartych w Załączniku 1 a lub/oraz Załączniku 1 b 

lub/oraz Załączniku 1 c lub/oraz Załączniku 1d lub/oraz Załączniku 1e (ofercie 

cenowej i kalkulacji cenowej produktów) przez okres realizacji umowy. Ww. ceny przez 

okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą podlegały waloryzacji. 
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3. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie cen 

jednostkowych brutto określonych w ofercie wykonawcy oraz faktycznej ilości 

dostarczonego do Zamawiającego towaru. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej dostawie zamówionych produktów 

oraz po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego ich prawidłowej ilości i właści-

wej jakości. 

2. Zapłata za dostarczony  towar nastąpi na podstawie faktury/faktur częściowych za po-

szczególne dostawy  przelewem na konto wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostar-

czenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Do faktur Wykonawca dołącza potwierdzenie odbioru ilości dostarczonego towaru. 

 

§ 8 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 01.07.2018 r. przez okres 24 

miesięcy.  

§ 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 realizacji przedmiotu umowy w wysokości ……… zł, za każdy dzień 

opóźnienia, 

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

wysokości 400 zł za każdy dzień opóźnienia, 

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

odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 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 możliwość́ odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej 

części w przypadku, gdy  zostanie stwierdzona zła jakość́ produktów, widoczne 

uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi 

warunkami transportowymi lub higienicznym środków transportu przewożących 

przedmiot umowy lub przekroczenie terminu przydatności do spożycia. 

2.   W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z 

umową, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na 

wolny od wad, wynikający z pisemnego zamówienia i faktycznie zrealizowanej 
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dostawy na koszt Wykonawcy, 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. 12:00) 
1
 

3.  W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru 

o niewłaściwej jakości podlegającemu zwrotowi, Zamawiający dokona zakupu u 

dowolnie wybranego sprzedawcy, obciążając Wykonawcę̨ różnicą ceny wynikającej z 

umowy, a ceną zakupu, niezależnie od uprawnień wynikających z §10 ust. 1 pkt 2 

umowy. 

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

dwukrotnego stwierdzenia: wad jakościowych lub ilościowych towaru, bądź 

nieterminowości w dostawach lub wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 145 

ustawy– terminie 2 dni od stwierdzenia zaistnienia tych okoliczności. W takim 

przypadku zastosowanie znajdzie §10 ust. 1 pkt 3 umowy. 

 

§ 12 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego 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 wg 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 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. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 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 jednej dla każdej ze stron. 

 

 

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

                                                 
1
 Niewłaściwe skreślić 
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Wykonawca       Zamawiający 
Załączniki: 

1) Oferta cenowa 

2) Formularz(e) kalkulacji cenowej produktów 


