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                                                       Załącznik nr 4 do siwz 
 

UMOWA  nr  ……………/2011 
 
       zawarta w dniu ......................r.  w Szczecinie 
 
          pomiędzy : 
 
Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej"  ul. Eugeniusza Romera 21- 29 71-246 Szczecin 
 
reprezentowanym przez : 
 
Dyrektora – Ryszarda Budzisza 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
        a 
 
(nazwa podmiotu) : ...................................................  
 
adres siedziby: ............................................................ 
 
NIP:                  ............................................................ 
 
(forma prawna) : ............................................................ 
 
reprezentowanym przez : ............................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. zmianami). 

 
§ 1 

 
    Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu art. 
spożywczych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przedstawioną 
ofertą. 

§ 2 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar systematycznie, według                
zamówienia Zamawiającego, zabezpieczając potrzeby Zamawiającego do dnia  31.12.2011r. 
Szacunkowa ilość towaru została określona w specyfikacji stanowiącej integralną część                  
niniejszej umowy. Wykonawca przedmiot zamówienia zrealizuje w okresie od dnia 01.01.2011r.  
do 31.12.2011r.  
2.Dostawy towaru dokonywane będą przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, jak również 
do jego Działu mieszczącego się przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie. 
  

§ 3 
1.  Zamawiający zamawia u wykonawcy niżej wymieniony towar, który musi odpowiadać 

stosownym normom jakościowym w cenie : 
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l.p. nazwa towaru j.m. ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

 
Wartość brutto 

Część I -warzywa 
1 Pieczarki kg 685   
2 Kapusta kwaszona kg 1650   
3 Rzodkiewka sezon VI-VIII kg 270   

Rzodkiewka w pozostałych miesiącach kg 37   
4 Rzodkiew biała kg 185   
5 Szczypior sezon  VI-VIII kg 55   

Szczypior  w pozostałych miesiącach kg 25   
6 Kapusta pekińska kg 820   
7 Buraki czerwone kg 2750   

Botwina sezon  VI-VIII kg 350   
8 Marchew kg 4700   
9 Kapusta biała kg 1750   

Kapusta młoda sezon VI-VIII kg 850   
10 Kapusta czerwona kg 550   
11 Szczaw sezon V-VII kg 200   
12 Por kg 750   
13 Seler kg 2630   
14 Ogórki kwaszone kg 950   
15 Ogórki świeże długie  w pozostałych 

miesiącach 
 

kg 580 

  

16 Ogórki świeże krótkie sezon VII-VIII kg 850   
17 Pietruszka korzeń kg 1330   
18 Czosnek kg 60   
19 Sałata lodowa w pozostałych 

miesiącach 
kg 

275 
  

Sałata sezon V-VIII kg 280   
20 Pietruszka nać świeża w pozostałych 

miesiącach 
kg 

110 
  

Pietruszka nać świeża sezon V-IX kg 225   
21 Ziemniaki kg 36000   
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l.p. nazwa towaru j.m. ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

 
Wartość brutto 

22 Pomidory w pozostałych miesiącach kg 1110   

Pomidory sezon VI-X kg 3250   
23 Cebula kg 1500   
24 Kalafior sezon VI-IX kg 720   
25 Brokuły  sezon VI-VIII kg 380   
26 Koper świeży w pozostałych miesiącach kg 105   

Koper świeży sezon V-IX kg 220   
27 Fasolka szparagowa sezon V-VIII kg 410   
28 Papryka czerwona świeża w 

pozostałych miesiącach 
kg 

250 
  

Papryka czerwona świeża sezon VII-
IX 

kg 
450 

  

29 Cukinia sezon  VI-IX kg 280   
30 Rabarbar sezon V-VIII kg 490   
31 Szpinak świeży  sezon VI-VIII kg 400   
32 Brukselka sezon VII-IX kg 200   
33 Dynia sezon IX-X kg 150   

 
Część II –owoce 

1 Wiśnia świeża sezon VII-IX kg 480   
2 Truskawka świeża sezon VI-VIII kg 780   
3 Śliwka węgierka sezon VII-X kg 600   
4 Jabłka sezon V-VII kg 900   

Jabłka w pozostałych miesiącach kg 4100   
5 Gruszka sezon VII-IX kg 290   
6 Czereśnia sezon V-VI kg 345   
7 Morela  sezon VII-IX kg 500   

 
Część III – owoce tropikalne i cytrusowe 

1 Cytryny kg 970   
2 Brzoskwinie sezon VII-IX kg 400   
3 Nektarynka kg 350   
4 Pomarańcze kg 1150   
5 Banany kg 2250   
6 Kiwi kg 390   
7 Mandarynki kg 500   
8 Grapefruit czerwony kg 650   
9 Arbuz sezon V-IX kg 900   
10 Winogrona jasne kg 45   
11 Winogrona ciemne kg 45   
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2.   Wartość przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy nie przekroczy 

kwoty………………………………….................................... zł. łącznie z podatkiem Vat 

słownie:……………………………………………………………..………………złotych)  

 
 

§ 4 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów niż 
określone w § 3, jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 15%. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
 

 
§ 5 

 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar – 
zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 
 

§ 6 
 

Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawy towarów własnym transportem lub 
zlecić dostawę innemu przewoźnikowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

 
§ 7 

 
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego 
towaru oraz wszelkie wynikające z tego tytułu skutki prawne. 

 
 
 

§ 8 
 

Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilości towaru lub ukrytych wad 
jakościowych, postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie  
o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego  
z pobranych prób. 

 
§ 9  

 
1. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 2 dni licząc od daty zgłoszenia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów reklamacji.  
3. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji lub się nie zgłosi, rozstrzygnięcie sporu nastąpi na   

drodze sądowej. 
§ 10 

 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczone towary nastąpi na podstawie faktur za odebrane 
      partie towaru, zgodnie z ustaleniami, o których mowa w § 2 umowy. 
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2. Należność za przyjęte faktury zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto bankowe 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

4. Na oryginale faktury wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, 
cenę jednostkową oraz wartość brutto towaru. 

5. W przypadku nie dopełnienia powyższych wymagań, Zamawiajacy wstrzyma się  
z zapłatą należności do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia 
jej uzupełnienia.  

 
§ 11 

 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy,  
w przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę, wypowie umowę lub odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 

2) 10% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy,  
w przypadku rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

3) 10% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, z powodu 
niewykonania umowy  w okresie jej obowiązywania. 

4) 1% całkowitej wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczonego od terminu wskazanego w zamówieniu, jednakże nie mniej niż  
100 zł 

5)  1% całkowitej wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych, 
jednakże nie mniej niż 100 zł 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości 
zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiajacy z zastrzeżeniem art. 
145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przekraczających kary umowne do wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych 
korzyści. 

5. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego   
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy 
przez jego kooperantów. 

§ 12 
 

1. Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 
    i naliczenia kar, o których mowa w § 11 umowy w sytuacji  dwukrotnego stwierdzenia 
   dostarczenia Zamawiającemu złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub niezachowania 
    innych warunków umowy.  
2. 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
     należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3. Poza przypadkami, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
    od umowy w szczególności gdy: 

1) firma Wykonawcy zostanie rozwiązana 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 
albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 
§ 13 

 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
  

§ 14 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i oferty Wykonawcy, które stanowią integralną cześć niniejszej umowy. 

 
§ 15 

 
1. Umowa obowiązuje strony od dnia 01.01.2011r. do dnia  31.12.2011r. Ewentualne zmiany          

i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (PZP Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 
(Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655z późn. zmianami, art.144)). 

 
§ 16 

 
Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny w Szczecinie. 

 
 

§ 17 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  
otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. 

 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA :  
 
 
  ................................................... 
        RADCA PRAWNY 
 
 
 
 
….……………………………. 
          Kontrasygnata 


