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Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY DOSTAWY
zawarta w dniu ………………………. w Krakowie, pomiędzy:

…. zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…. zwanym dalej „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
nie wymagającym stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8, została zawarta umowa
następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów
bezalkoholowych na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie, szczegółowo opisanych co do asortymentu i ilości w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości artykułów spożywczych i napojów mają charakter
szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nabycia w podanych
ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości kupna każdego rodzaju będą wynikać
z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu
cenowym.
3. Wykonawcy nie przysługuje
zakupywanego asortymentu.
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4. Zamawiający zastrzega, że może dokonać zakupu towarów wskazanych w Załączniku nr 1
także w ilościach przekraczających szacunkowe ilości tam wskazane. W okresie
obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ceny wskazane w ofercie
cenowej.
5. W przypadku kupna przez Zamawiającego asortymentu nie ujętego w zestawieniu ilościowojakościowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika Wykonawcy dostarczonego
w formie pisemnej Zamawiającemu.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia
dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku. Za datę i miejsce
dokonania dostawy uważa się dostarczenie wyrobów w wyznaczonym terminie do siedziby
Zamawiającego.

2. Produkty spożywcze muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego sortymentu
przez Polskie Normy, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia
pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez
organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
3. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz
atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty oznakowane mają być zgodnie
z wymaganiami rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość
składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości
lub termin przydatności do spożycia, warunki do przechowywania, nazwę i adres producenta
lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy.
4. Dostarczone Zamawiającemu artykuły spożywcze winny posiadać ważny termin przydatności
do spożycia, nie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta.
5. Opakowania artykułów spożywczych – butelki szklane, torebki papierowe, kartony, torby foliowe
muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności
szkodników, całe i szczelne.
6. Dostawy wszystkich artykułów spożywczych muszą być realizowane zgodnie z zasadami dobrej
praktyki higienicznej GHP/GMP.
7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu, spełniającym
wymagania obowiązujących przepisów prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
8. Produkty powinny być należycie zabezpieczone w opakowaniach gwarantujących bezpieczny
transport i magazynowanie. Pojemniki i opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie
dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie środka
transportu do przewozu artykułów żywnościowych winny być do wglądu przez Zamawiającego.
Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim
do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądania Zamawiającego.

§ 3.
1. Dostawy, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31.03.2019 roku lub do chwili wyczerpania kwoty wskazanej w §4 ust.2 niniejszej
umowy.
2. Miejscem dostaw będzie siedziba Zamawiającego
3. O konieczności dostarczenia towaru Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę
telefonicznie, e-mailem lub faksem a Wykonawca zrealizuje to zamówienie niezwłocznie,
nie dłużej jednak niż w przeciągu od/do ……………………………………………………………….
od chwili złożenia zamówienia.
4.

Dostawy realizowane będą w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 15:00.

5. Wykonawca oferuje czas realizacji pojedynczego zamówienia : od/do ………………………….
od chwili złożenia zamówienia.

§ 4.
1. Wykonawcy, za realizację dostawy objętej umową, przysługują zgodnie z ofertą, ceny
jednostkowe brutto zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w okresie jej
obowiązywania wynosi brutto: ………………………………………………………………….……zł
(słownie:...................................................................................................................................... )
3. W przypadku wyczerpania przez Zamawiającego kwoty wskazanej w §4 ust.2, niniejsza umowa
traci moc.
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, przez cały okres obowiązywania umowy, stałe ceny
jednostkowe, zaoferowane dla każdego z artykułów wymienionych w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
5. Zmiana cen będzie dopuszczalna jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT
i wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany.

§ 5.
Zapłata ceny za przedmiot dostawy dokonywana będzie na następujących warunkach:
a) Wykonawca otrzyma zapłatę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby dostarczonych
jednostek towaru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy z doliczonym podatkiem VAT
według obowiązującej dla danego towaru stawki,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę wraz z dowodem dostarczenia towaru wraz
z towarem, przy jego odbiorze,
c) Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w Fakturze Vat.

§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar na własny koszt do miejsca
dostawy – siedziby Zamawiającego
2. Zamawiający zobowiązuje się do oceny towaru w ciągu 1-go dnia roboczego następującego
po dacie jego odbioru.
3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru wolnego od wad jakościowych
i ilościowych oraz oświadcza, że dostarczone produkty spożywcze nie są przeterminowane
i posiadają termin ważności nie krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia
określonego przez producenta.
4. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest
do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych zgodnie z wymogami w ust. 3 niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących
jakości towaru.
5. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt wykonawcy.

§ 7.
Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców.

§ 8.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 4 ust.3 umowy, z zastrzeżeniem zapisów
§10 niniejszej umowy.
3. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru w ramach zadeklarowanego w ofercie czasu
realizacji pojedynczego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu
kary umownej wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 za każde
3 godziny opóźnienia.
4. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane nie pokrywają szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach
ogólnych.
5. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
6. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury określonego
w § 5 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień
zwłoki.

§ 9.
W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy Zamawiający
może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia.

§ 10.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy zrealizowanej do dnia, w którym się o powyższym dowiedział.

§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającej.

§ 13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającej.

§ 14.
Integralną częścią umowy jest formularz cenowy – Załącznik nr 1 oraz oferta wykonawcy – Załącznik
nr 2.

Załączniki do umowy:
1. Formularz cenowy – Załącznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2
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