
Załącznik Nr 3  do SIWZ 
 

Projekt umowy 
 
 

Zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy …………………. z siedzibą w ………………….. NIP 
……………………………………… zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 

 

a ................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: .................................................................. 

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

§1 

1. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”. 

2. Umowa dotyczy zakupu i dostawy artykułów żywnościowych do siedziby/oddziału 

Zamawiającego w…………………….., część …….. grupa/y …………w terminie 

od……………………………. do …………………………………………………. 

Integralną częścią umowy są: załącznik nr 1 Formularz ofertowy i załącznik nr 2 

Formularz cenowy ze stawkami VAT obowiązującymi na dzień złożenia oferty.  

W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena ulegnie zmianie stosownie do 

wprowadzonych zmian. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy wyłączności na dostawy artykułów objętych 

umową. 

§2 

Dostawy i rozładunek realizowane będą przez Wykonawcę (na koszt Wykonawcy 

wkalkulowany w cenę artykułów objętych umową) 

§3 

1. Dostawy realizowane będą częściowo, sukcesywnie na podstawie bieżących zamówień 

składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 



    

§4 

1. Należność za dostawy będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy na 

podstawie faktur VAT wystawianych za zrealizowane zamówienia. Płatność nastąpi w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca żąda na piśmie odsetek ustawowych od wartości faktury za każdy dzień 

zwłoki w jej zapłacie. 

§5 

Dostarczony towar ma spełniać następujące wymogi tj: 

 posiadać odpowiednie atesty 

 spełniać normy wagowe i jakościowe, 

 mieć zachowane terminy przydatności do spożycia, 

 być wolnym od wad, 

 być transportowanym w warunkach spełniających wymogi sanitarnej normy HACCP, 

W przypadku dostawy towaru, który nie spełnia powyższych warunków Zamawiający 

odmówi jego przyjęcia, które to stanowi reklamację, a wykonawca dostarczy w ciągu 

1dnia towar spełniający powyższe warunki. 

§6 

1. Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 02.01.2014r. do dnia 31.12.2014r 

dostawy we wszystkich częściach i grupach, wg potrzeb Zamawiającego, na 

zamówienie telefoniczne z jednodniowym wyprzedzeniem 

 

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż………………………………… 

Słownie: .....……………………………………………………………………………... 

wraz z podatkiem VAT. 

§7 

1. Zmiana cen artykułów objętych umową może nastąpić na skutek zmiany stawki 

podatku VAT lub okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana cen będzie obowiązywać zarówno przy zwyżce jak i przy zniżce cen na rynku. 



 

 Obniżka cen na dostawy artykułów  będzie obowiązywać przy każdorazowej zniżce 

cen rynkowych na te artykuły, a wzrost cen będzie obowiązywał do wysokości 10%. 

Cena towaru, po dokonanej zmianie nie może być wyższa od cen hurtowych 

obowiązujących na rynku lokalnym. 

Wykonawca zapewnia, że w przypadku obniżki cen na rynku lokalnym, ceny towaru 

będącego przedmiotem niniejszej umowy, dostosuje swoje ceny do cen aktualnie 

obowiązujących, które nie będą wyższe od cen hurtowych. 

O zwyżce cen na dostawy artykułów  Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

pisemnie z uzasadnieniem z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Zamawiający natomiast wyrazi pisemną akceptację propozycji zwyżki cen w terminie 

7 dniowym. 

3. W przypadku odrzucenia propozycji zwyżki cen umowa będzie rozwiązana z 

zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w części dotyczącej grupy z 

artykułem lub artykułami, których ceny mają wzrosnąć. Termin wypowiedzenia 

liczony będzie od dnia następnego po odrzuceniu nowej oferty. 

§8 

1. W przypadku braku dostawy w danym dniu lub opóźnienia w dostawie powodującej 

zakłócenie w przygotowaniu planowanych posiłków lub też dostarczony towar                 

nie spełnia wymogów określonych w §5, Wykonawca pokryje udokumentowane, 

dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie by zapewnić właściwe zaopatrzenie 

Zamawiającego, (kupno po wyższej cenie u innego dostawcy, koszty transportu). 

2. Powtórny przypadek reklamacji lub braku dostawy, skutkuje rozwiązaniem umowy          

bez wypowiedzenia i naliczeniem kary umownej w wysokości 10% wartości                    

nie zrealizowanej partii dostawy. 

§9 

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

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

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Za odstąpienie od umowy bez okresu wypowiedzenia Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy 10% wartości oferty przetargowej pomniejszonej o wartość 

zrealizowanych do dnia odstąpienia dostaw. 



3. Wykonowca może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zachowując 30 dniowy 

okres wypowiedzenia i z tego tytułu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% 

wartości brutto dostaw z ostatnich 30 dni przed dniem złożenia pisemnego 

odstąpienia. 

4. Za odstąpienie od umowy bez zachowania 30 dniowego okresu wypowiedzenia 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości oferty przetargowej 

pomniejszonej o wartość zrealizowanych do dnia odstąpienia dostaw. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania (na piśmie) odsetek ustawowych od wartości 

faktury za każdy dzień zwłoki w zapłacie tej faktury. 

§10 

Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz.177 

z późniejszymi zmianami). 

§11 

Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

WYKONAWCA                          ZAMAWIAJĄCY 

 

……….……………………..     .……………………………… 


