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WZÓR UMOWY  (dla każdej części) PN-1/2015 

 
Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy  
Żłobkiem Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie,  
ul. Krakowska 30, NIP: 635 – 17 – 93 – 093, reprezentowanym przez:   
Grażynę Moczko  - Dyrektora 
zwanym  dalej  Zamawiającym 
a      
(…) zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Umowa została zawarta w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo  Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.) 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa żywności dla Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w 

Mikołowie, w ilości i według specyfikacji wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty:  
„Część 1 – produkty mleczarskie”, o wartości zamówienia brutto … zł, 
„Cześć 2 – pieczywo”, o wartości zamówienia brutto … zł,  
„Część 3 – produkty sypkie , przyprawy , dżemy , woda mineralna”, o wartości zamówienia 
brutto … zł, 
„Część 4 – ryby”, o wartości zamówienia brutto … zł, 
„Część 5 – mrożonki”, o wartości zamówienia brutto … zł, 
„Część 6 – drób , mięso , wędliny”, o wartości zamówienia brutto … zł, 
„Część 7 – warzywa i owoce”, o wartości zamówienia brutto … zł, 
„Część 8 – produkty dla niemowląt”, o wartości zamówienia brutto … zł, 
„Część 9 – produkty dietetyczne”, o wartości zamówienia brutto … zł. 

2. Maksymalna nominalna wysokość wynagrodzenia wynosi: 
2.1. dla części 1- 6.000,00 zł brutto 
2.2. dla części 2- 7.000,00 zł brutto 
2.3. dla części 3- 20.000,00 zł brutto 
2.4. dla części 4- 3.000,00 zł brutto 
2.5. dla części 5- 2.000,00 zł brutto 
2.6. dla części 6- 18.000,00 zł brutto 
2.7. dla części 7- 17.000,00 zł brutto 
2.8. dla części 8- 1.000,00 zł brutto 
2.9. dla części 9- 1.000,00 zł brutto 

3. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w 
ofercie.  

4. Zamawiający zobowiązuje się, iż do zakończenia okresu obowiązywania umowy, o którym 
mowa w § 5, złoży u dostawcy zamówienia na dostawę towarów o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 80% kwoty stanowiącej łączną wartość zamówienia, o której mowa w ust 2.  

5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
zmniejszenia  zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni 
wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie. 
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WARUNKI REALIZACJI DOSTAW  
 
§ 2 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających 
 z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże faksem,   
telefonicznie  lub  pisemnie  Wykonawcy   wykaz  produktów  wraz  z terminem i godzinami 
dostawy. 

2. Miejscem dostawy będzie Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie przy 
ul. Krakowskiej 30.    

3. Wskazany przez Zamawiającego termin dostawy nie będzie dłuższy niż 18 godzin od momentu 
złożenia zamówienia.   

4. Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia złożonego 
przez osoby upoważnione do tego przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy. 
6. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu 

żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy, w pojemnikach  
i opakowaniach zwrotnych i bezzwrotnych. 

7. Wykonawca winien posiadać wymagany atest laboratoryjny  na oferowane produkty mięsne  
okazywany na każde wezwanie Zamawiającego  

8. Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym przewidzianym dla 
żywności  na terenie RP  

9. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, będzie wytwarzany zgodnie 
 z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami:  

a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie Żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U.  
2010, nr136, poz.914 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej  
artykułów rolno -  spożywczych (Dz.U. z 2005r. Nr 187 poz.1577 z późn. zm.) wraz z  aktami  
wykonawczymi ,  

b) rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa Żywnościowego, powołującego Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bez- 
pieczeństwa Żywności (Dz. U. UE L Nr 31, poz. 1),  

c) rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Żywnością oraz 
uchylającego Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG  (Dz. U. UE L Nr 338, poz. 4),  

d) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 127 z późn zm.),  

e) rozporządzenia (WE) 853/2004, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004  
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do Żywności 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139, poz. 55 z późn zm.),  

f) rozporządzenia (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odnie- 
sieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. 
Urz. UE L Nr 139, poz. 206 z późn zm.),  

g) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 w sprawie znakowania  
środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn zm.), rozporządzenia (WE) 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. U. UE L Nr 139, poz. 1 z późn zm.),   
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h) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z  
2005 187, poz. 1577 z późn zm.).  

10. Za  dostarczoną  żywność odpowiada Wykonawca  do  czasu  odbioru zrealizowanego 
zamówienia przez Zamawiającego.  

11. Dostarczany  towar  winien  być  świeży  z  okresami  ważności  odpowiednimi  dla  danego  
asortymentu,  wysokiej jakości tj. I-go gatunku, bez  wad fizycznych i jakościowych i 
odpowiadać  Polskim Normom.   

12. Wyroby  winny  być  oznaczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  
13. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca winien przeliczyć wartość 

opakowania do  gramatury podanej przez Zamawiającego.  
14. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla 

danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady 
systemy HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin 
ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. 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. 

15. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP: 
- posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka  
i przetworów mlecznych, miodu, ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie  
z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli, 
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać 
handlowy dokument identyfikacyjny. 

16. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 
identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 14 dni, 
umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej. 

17.  Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym.  
18. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników i opakowań 

zwrotnych przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do 
następnej dostawy. 

 
 

REKLAMACJE 
 

§ 3 
1. W  przypadku  dostarczenia  towaru niezgodnego  z  zamówieniem, w szczególności towaru 

niewłaściwej jakości lub towaru w inny sposób naruszającego postanowienia niniejszej 
umowy, Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy zastrzeżenie reklamacyjne i odmówić 
przyjęcia dostawy. 

2. Zastrzeżenie reklamacyjne zgłoszone zostanie Wykonawcy niezwłocznie (w dniu dostawy) 
osobiście (tj. przez osobę uprawnioną do przyjęcia dostawy - osobie reprezentującej 
Wykonawcę przy dostawie) lub telefonicznie (tj. przez osobę uprawnioną do przyjęcia 
dostawy - osobie reprezentującej Wykonawcę pod numerem telefonu czynnym w lokalu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy).  

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia reklamacyjnego Wykonawca zobowiązany jest na swój 
koszt dostarczyć Zamawiającemu towar zgodny z umową, bądź też uzupełnić zamówienie, 
jeśli zastrzeżenie reklamacyjne dotyczy wyłącznie jego braków ilościowych.   

4. Dostarczenie lub uzupełnienie towarów, o którym mowa w ust. 3 powinno nastąpić w 
przeciągu …………. godzin od momentu dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. 
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5. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 4 
Zamawiający uprawniony jest do zakupu towarów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym w 
dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają  Wykonawcę.  

 
WYNAGRODZENIE 

 
§ 4 

1. Za dostawę towarów Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej sumę 
cen brutto towarów zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych mu zgodnie z 
ofertą, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej 
Zamawiającemu po każdej dostawie, z 14-dniowym terminem płatności liczonym od dnia 
złożenia faktury. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT .  

4. Rozliczenie dostaw będzie odbywać się nie rzadziej niż  raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego.  

 

 
 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY 
 

§ 5 
Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia …. do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 6 
1. Jeżeli jedna ze stron dopuści się zwłoki w wykonywaniu zobowiązania wynikającego z 

niniejszej umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do 
wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 
uprawniona do odstąpienia od 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 niniejszej 
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 mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

KARY UMOWNE 
 

§ 8 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

– 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy dla danej części, o której mowa w § 1 ust. 1, 

jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca; 
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– 10% łącznej wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki, 

jeżeli towar nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

– 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy dla danej części, o której mowa w § 1 ust. 1, jeśli 

Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; 

– 10% łącznej wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki w 

odbiorze towaru. 

2. Nie pozostaje w zwłoce Wykonawca, który nie dostarczając wprawdzie towaru w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1, dostarcza go jednak w ramach 
przyjętej reklamacji w terminie wskazanym w  § 3 ust 4. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych naliczonych na podstawie noty 
obciążeniowej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 

u. p. z. p. t.j.: 
a) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, 
b) wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za 

zgodą zamawiającego. 
§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 
 § 14 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Wykonawcy  i 2 dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
Wykonawca                                                                         Zamawiający 

 

 


