
Załącznik nr 4 do ZO
WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …….. r. w Szczecinie pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin - Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza
ul. Wszystkich Świętych 66 a w Szczecinie, NIP: NIP 8513166810, REGON: 321311131
reprezentowanym przez:
Romanę Klimek-Jacoszek – Dyrektora, działającego na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………
………………………………………
………………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość szacunko-

wa nie przekroczyła kwoty 30.000 euro.
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego różnych

produktów spożywczych (zwanych dalej również „artykułami żywnościowymi” lub „towarem”) w asorty-
mencie i w ilości określonych w załączniku nr ……………, stanowiącym integralną część niniejszej umo-
wy.

3. Podane w załączniku ilości są ilościami maksymalnymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszcze-
nia w przypadku zamówienia mniejszej liczby produktów.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych towarów o nie więcej niż 20%.

§ 2
1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty .................................. brutto (słownie:…………… złotych).
2. Należność za partię dostawy wykonaną na podstawie danego zamówienia określona zostanie w oparciu o

ceny wskazane w formularzu cenowym - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej

faktury VAT.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………. Strony

ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie
umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do po-
trącenia ustawowego.

6. Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
7. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie fakturami częściowymi, z któ-

rych każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego
i dokonaniu odbioru dostawy.

8. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.
9. Nie  dokonanie  lub  opóźnienie  zapłaty należności  za  dostarczony towar  nie  upoważnia  Wykonawcy do

wstrzymania wydania kolejnej partii towaru.
10. Wykonawca będzie wystawiał faktury na następujące dane:

1) „NABYWCA: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10”,

2) „PŁATNIK: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych
66 a w Szczecinie”.

11. Faktury należy przesyłać na adres płatnika.

§ 3
1. Przedmiot  umowy  będzie  świadczony  przez  Wykonawcę  w  okresie:  od  dnia  zawarcia  umowy  do

31.12.2017r. Umowa wygasa w razie wcześniejszego wyczerpania maksymalnej kwoty przeznaczonej przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

2. Dostawy realizowane będą w uzgodnionych na bieżąco wielkościach i asortymencie wg każdorazowego
zgłoszonego zapotrzebowania z realizacją od godziny 7:00 do godziny 9:00, w dni robocze od poniedziałku
do piątku.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów żywnościowych do magazynu Zamawiającego wła-
snymi siłami, własnym transportem lub przez wynajętego do tego celu przewoźnika na własny koszt, posia -
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dającego zaświadczenie o spełnieniu wymogów sanitarnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapy-
taniu Ofertowym.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły żywnościowe w opakowaniach oraz transportem zapew-
niającym  należyte  zabezpieczenie  jakościowe  dostarczonych  artykułów przed  czynnikami  pogodowymi,
uszkodzeniem itp.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy do magazynu  Zamawiającego  przy pomocy
środka transportu przystosowanego do przewozu artykułów spożywczych wyszczególnionego w wykazie
środków transportu stanowiącym integralną część umowy. O zmianach środka transportu Wykonawca zobo-
wiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego dostarczając dokumenty, o których mowa w Roz-
dziale VIII pkt 3 ppkt 1 Zapytania Ofertowego.

6. Towar będzie dostarczony w opakowaniach hermetycznie zamkniętych z materiałów dopuszczalnych do
kontaktu z żywnością.

7. Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 30 dni. Za termin ważności towaru Zamawiający uznaje
termin przydatności produktu do spożycia określony przez producenta, liczony od dnia dostawy do Zama-
wiającego.

8. Reklamacje ilościowe (zgodność dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w
specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę do dostawy) Zamawiający zgłaszać
będzie Wykonawcy pisemnie w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru asortymentu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację w terminie 1 dnia od jej otrzymania pod rygo-
rem uznania reklamacji za zasadną.

10. Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni (pisem-
nie wraz z udokumentowaniem). Wykonawca natomiast zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się
do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 1 dnia od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi
w ciągu 1 dnia jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i przyjęciem zobowiązania do wymia-
ny wadliwej partii towaru w terminie 1 dnia na wolny od wad. W przypadku nie dokonania wymiany Zama-
wiający uprawniony będzie do zastosowania sankcji z § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 4
Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionej partii towaru jest faktura częściowa, podpisana przez
Wykonawcę i podpisana przez Zamawiającego. Na oryginale faktury wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca
wymieni asortyment, ilość, jego cenę i wartość.

§ 5
Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, odbioru faktur zgłasza-
nia reklamacji, korygowania ilości asortymentu zamówionych towarów jest p. ……………….. – magazynier. 

§ 6
1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na-

stąpi przez zapłacenie kar umownych. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umow-
nych z wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości wskazanej w przepisach dotyczących ustalenia aktualnie obowiązującej wysokości odse-

tek ustawowych liczonych od wartości partii dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jeżeli to-
war nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) w wysokości wartości partii towaru zakwestionowanej przez Zamawiającego,
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 30% wartości partii towaru za każdy

dzień opóźnienia w dostawie towaru.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości partii towaru za każdy dzień

opóźnienia w odbiorze towaru.
4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona

szkoda przekracza kary umowne.

§ 7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, zapisane w formie aneksu.
2. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w

terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) ogłoszeni likwidacji firmy Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 8
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9
Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą się starały zała-
twić polubownie, a nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądowi po-
wszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego oraz zapisy ujęte w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym.

§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia  niniejszej  Umowy,  dla swej  ważności  wymagają  dochowania  formy

wskazanej w ust. 1.
3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Zapytanie Ofertowe.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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