
 

PROJEKT UMOWY nr …./2019 

Na sukcesywne dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych 

W dniu ___ .___.2019 roku w Jedlcu, pomiędzy: 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, 

zarejestrowanym pod numerem KRS: 0000045732; Nr Regon: 250497975; numer NIP: 968-01-71-709, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez dyrektora – mgr Ewę Wojtyłę 

MBA, 

oraz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… , 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 

………………………….. (lub posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr …………………………..), 

wybranym w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści: 

 § 1. 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: sukcesywne 

dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  

w Jedlcu  w zakresie szczegółowo określonym w załącznikach do umowy, stanowiących jej integralną 

część: 

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 – Kopia oferty wraz załączonym formularzem cenowym. 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy  do 30.06.2021 r. z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 

§ 3. 

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi pracownikami do: 

a) Zamawiania dostaw są: 

- Beata Florczak – Kierownik Działu Żywienia, 

- Maria Górecka – Szef kuchni;  

b) Odbioru dostaw są: 

- Anna Hojnacka – Magazynier, 

2. Wykonawcę w uzgadnianiu dostaw reprezentować będą: 



- ________________________________________ . 

§ 4. 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje decyzją właściwego organu dopuszczającą środki transportu do przewozu artykułów 

spożywczych, 

2) zawarł stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej na sumę nie niższą w zakresie OC niż 50 000 PLN,  

3) ma wdrożony system HACCP, 

4) pod rygorem natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy, na każde żądanie 

Zamawiającego w okresie trwania umowy przedstawi dokument potwierdzający spełnienie w. w. 

warunków. 

§ 5. 

Wykonawca ma obowiązek: 

1. Dostaw przedmiotu postępowania własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, najczęściej w dni 

robocze, w godz. 6:30 ÷ 8:00, po zgłoszeniu telefonicznie lub faxem dnia poprzedzającego dostawę, a w 

sytuacjach wyjątkowych dostaw przedmiotu postępowania w dniu zgłoszenia. 

2. Zagwarantowania we własnym zakresie transportu zastępczego dopuszczonego decyzją właściwego 

organu do przewozu artykułów spożywczych, w celu zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku awarii 

środka transportu. 

3. Zaopatrywania dostarczanych produktów w czytelne etykiety umieszczone na produktach w sposób 

uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą 

przechowywania oraz numerem partii. 

4. Przekazywania żywności bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru. Nie dopuszcza się 

pozostawiania żywności przez Przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym.  

5. Udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo – 

jakościowej przedmiotu dostawy. 

6. Dostarczania wraz z każdą dostawą dokumentu HDI. 

7. Strony zastrzegają, iż w ramach wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Zamawiający ma prawo do 

zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, po cenach w nim 

określonych, przy czym zapotrzebowanie określone w formularzu nie jest wiążące dla Zamawiającego i 

jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. 

 § 6. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy innym 

podmiotom.  

  



§ 7. 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty brutto  _____ zł 

(słownie:____________________________________________________________________ złotych). 

2. Zapłata następować będzie na podstawie faktury po każdej dostawie, po sprawdzeniu prawidłowości 

sporządzenia faktury przez osobę uprawnioną i odpowiedzialną za przyjęcie dostawy oraz po 

przeprowadzeniu kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej przez uprawnioną komórkę 

organizacyjną i zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora Centrum.  

3. Przelew na konto wskazane w fakturze nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury przez 

Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Umowa wygasa z chwilą wykorzystania przez Zamawiającego wartości zamówienia określonego w 

ust 1. lub upływu terminu wskazanego w § 2. 

§ 8. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen w drodze porozumienia stron.  

2. Podstawą waloryzacji są wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w stosunku do 

poprzedniego okresu ogłaszane w tabelach GUS dotyczących wielkopolski dla poszczególnych grup 

towarów objętych umową. 

3. Waloryzacja powodująca zmniejszenie lub zwiększenie cen przyjętych w umowie może być 

dokonana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zgłoszony pisemnie nie wcześniej jednak niż po 6 

miesiącach obowiązywania umowy.  

4. Strona wnioskująca o zmianę cen jest zobowiązana przedstawić projekt aneksu do umowy.  

5. Nowa cena będzie obowiązywała od daty wskazanej w aneksie do umowy.  

6. W przypadku braku porozumienia co do ceny w zamawianym asortymencie lub braku akceptacji dla 

proponowanej zmiany, strony mogą umowę rozwiązać za porozumieniem stron lub za 2-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

7. Zastrzega się, iż w okresie wypowiedzenia obowiązywać będą dotychczasowe ceny. 

8. Okres wypowiedzenia liczy się od miesiąca następnego, w którym wypowiedzenie nastąpiło. 

§ 9. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z 

przyczyn leżących po jego stronie i zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z tego tytułu kary umownej. 

2. Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu dostawy będzie potwierdzany przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego.  

3. W przypadku otrzymania żywności w niewłaściwej ilości, o niewłaściwej jakości oraz realizacji 

dostawy wykonanej z naruszeniem § 5. Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację w dniu dostawy.  

4. Wykonawca uwzględni reklamacje Zamawiającego z zastrzeżeniem kar umownych wynikających z 

zapisu § 11 ust 1 w terminie 4 godzin od godziny zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Wykonawca 



zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany na swój koszt przedmiotu umowy nie spełniającego 

wymagań jakościowych, a także do uzupełnienia niezgodności ilościowych stwierdzonych zgłoszeniem 

reklamacyjnym. 

§ 10. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu:. 

1) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10,0 % wartości brutto całej umowy, 

2) jednostronnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 10,0% wartości brutto całej umowy, 

3) naruszenia warunków określonych w § 4 ust. 1 - 4 w wysokości 10,0% wartości zamówienia brutto;  

4) opóźnienia w dostarczeniu dostawy w wysokości 25 % wartości brutto nie dostarczonego lub 

dostarczonego w niewłaściwym terminie przedmiotu dostawy. Za opóźnienie podlegające karze 

umownej Zamawiający uzna zwłokę w wykonaniu umowy powyżej 4 godzin. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu 

karą umowną. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku, kiedy nałożone na Wykonawcę kary przewyższą wartość 

wynagrodzenia również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. W przypadku powtarzania się nieprawidłowości w dostawach zamawianych towarów Zamawiający 

może niezwłocznie rozwiązać umowę, z zastrzeżeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1). 

5. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku innych 

istotnych naruszeń postanowień umownych. 

6. Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar 

umownych. 

§ 11. 

W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 

§ 12. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy podlega 

automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku 

obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

  



§ 13. 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz 

informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących 

drugiej Strony, których ujawnienie stronie trzeciej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Stron. 

2. W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony z 

mocy obowiązujących przepisów prawa, Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana 

niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę.  Powiadomienie to powinno zostać w miarę możliwości 

dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno 

wskazywać zakres żądanych informacji, chyba, że przekazanie takiej informacji jest zabronione na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji 

§ 14. 

Strony przyjmują do akceptującej wiadomości, iż umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych 

są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

§ 15. 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

(podpisy osób reprezentujących Wykonawcę)                                               (podpisy osób reprezentujących Zamawiającego) 

 


