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                                                       Załącznik nr 3do siwz 
 

UMOWA  nr  ……………/2010 
 
       zawarta w dniu ..............2010r.  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 2007r. nr 223, poz. 1655, 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  31.12.2010r. 
Szacunkowa ilość towaru została określona w specyfikacji stanowiącej integralną część                  
niniejszej umowy. Wykonawca przedmiot zamówienia zrealizuje w okresie od dnia 01.01.2010r.  
do 31.12.2010r.  
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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Lp. Nazwa produktu J.m. Ilość 
Cena 
jedn. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 cukier kryształ biały kg 5500   
2 cukier puder kg 50   
3 cukier waniliowy kg 35   
4 kisiel  kg 300   
5 budyń  kg 180   
6 galaretka owocowa kg 280   
7 dżem owocowy niskosłodzony  kg 660   
8 powidła śliwkowe kg 200   
9 aromaty do ciast (olejki)  litr 2   
10 syrop malinowy litr 120   
11 miód naturalny kg 100   
12 słodzik sypki kg 12   
13 mąka 450 tortowa szczecińska  

lub równoważna 
kg 3200   

14 mąka ziemniaczana kg 280   
15 kasza jęczmienna  kg 780   
16 kasza gryczana  kg 580   
17 kasza manna  kg 680   
18 kasza pęczak  kg 100   
19 kasza kukurydziana  kg 200   
20 płatki owsiane  kg 320   
21 płatki jęczmienne kg 320   
22 płatki kukurydziane  kg 300   
23 płatki ryżowe    kg 150   
24 ryż  kg 1800   
25 makaron „świderki” kg 600   
26 makaron „nitki”  kg 420   
27 makaron „kolanka” kg 500   
28 makaron zacierka  gruba kg 320   
29 makaron łazanka  kg 350   
30 suchary bezcukrowe  szt 200   
31 ciastka bezcukrowe  kg 70   
32 bułka tarta  kg 400   
33 sól  warzona  kg 800   
34 Sól kamienna gruboziarnista kg 50   
35 przyprawa w płynie „Maggi” 1,04-

1,1  litra lub równoważna  
szt 500   

36 przyprawa warzywna w proszku  
 „Warzywko” 1kg lub równoważna 

kg 590   

37 koncentrat pomidorowy  28%-30% kg 480   
38 ketchup łagodny „Tortex” lub 

równoważna 
kg 600   

39 musztarda  sarepska  kg 180   
40 chrzan tarty  kg 300   
41 majonez „Winiary” lub 

równoważna 
kg 500   
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42 żurek w proszku  kg 180   
43 olej spożywczy uniwersalny  litr 2500   
44 ocet 10% litr 120   
45 proszek do pieczenia kg 25   
46 drożdże spożywcze kg 23   
47 pieprz czarny mielony  kg 50   
48 pieprz ziołowy  kg 10   
49 papryka słodka  kg 30   
50 cynamon w proszku  kg 6   
51 imbir   kg 4   
52 oregano  kg 5   
53 zioła prowansalskie  kg 30   
54 kminek  kg 10   
55 bazylia  kg 3   
56 tarta gałka muszkatołowa  kg 4   
57 curry w proszku  kg 3   
58 czosnek granulowany  kg 50   
59 majeranek  kg 16   
60 goździki kg 4   
61 liść laurowy  kg 10   
62 przyprawa do drobiu  kg 70   
63 przyprawa do ryb  kg 10   
64 ziele angielskie  kg 11   
65 żelatyna spożywcza kg 70   
66 barszcz czerwony proszek  

„Winiary”lub równoważna   
kg 45   

67 kwasek cytrynowy  kg 30   
68 groszek konserwowy  kg 150   
69 ogórek konserwowy kg 600   
70 kukurydza konserwowa kg 150   
71 papryka konserwowa kg 250   
72 brzoskwinia konserwowana kg 60   
73 ananas konserwowany kg 60   
74 fasola Jaś  kg 300   
75 groch łuskany kg 270   
76 rodzynki kg 40   
77 śliwka suszona kg 10   
78 wiórki  kokosowe kg 10   
79 sok pomidorowy 200ml-330ml szt 4400   
80 sok jabłkowy 200ml-330ml szt 2000   
81 sok pomarańczowy 200 ml-330ml szt 2200   
82 sok wieloowocowy bez cukru 

200ml-330ml  
„Bobo Frut” lub równoważna 

szt 5800   

83 szpinak mrożony   kg 350   
84 kalafior mrożony  kg 400   
85 brokuły mrożone   kg 400   
86 brukselka mrożona   kg 100   
87 fasolka szparagowa mrożona   kg 450   
88 marchew mrożona    kg 350   



 4

89 marchew z groszkiem mrożona   kg   150   
90 włoszczyzna mrożona  kg 300   
91 mieszanka kompotowa mrożona  

 5-składnikowa  
kg 1300   

92 truskawka mrożona   kg 500   
93 sardynki w pomidorach puszka 

170g  
szt 480   

94 sardynki w oleju puszka 170g szt 1000   
95 makrela wędzona tusza kg 300   
96 śledzie solone filet  kg 660   
97 filet  panga mrożona glazura 15% kg 2500   
98 karp świeży tusza kg 70   
99 herbata granulowana „Assam”  

lub równoważna 
kg 300   

100 herbata expressowa miętowa   kg 25   
101 ekstrakt kawy zbożowej „Inka” lub 

równoważna 
kg 300   

102 kawa rozpuszczalna naturalna 
„Nescafe” lub równoważna 

kg 13   

103 kakao naturalne sypkie kg 78   
 

Razem wartość brutto: 
 
 

 
 
 
 

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.  
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§ 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. 
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 
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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. 
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. 
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§ 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 01.01.2010r. do dnia  31.12.2010r. 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 


