
 

1 

Znak sprawy: SK.26.2.1.2018                                                                                          Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

U M O W A  

 

zawarta w dniu ……………………………………………………… roku pomiędzy: 
 
Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,  
(Nabywca/Płatnik), 
Pałacem Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1 (PKiN), 00-901 Warszawa (Płatnik/Odbiorca) 
 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia             
31 sierpnia 2011 r. nr GP-0052/4148/2011 przez: 
 
Urszulę Wacowską – Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 
(adres do korespondencji: 
Pałac Młodzieży w Warszawie - Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa) 
 

a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
z siedzibą w ………………………….,  kod pocztowy ..……..…….., przy ul. ………………………………………. 

 
wpisaną do ………………………………………………………………………………………………….. pod numerem 

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

 
NIP …………………………………………………..…………… REGON …………………………………..……………………. 
 
 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez: 
 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
została podpisana Umowa o następującej treści: 
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§1 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2017.1579 ze zm.), Zamawiający zamawia a Wykonawca 
zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych z pakietu 
……….……………………………….................................………………………………...………………………..………… 
(nr i nazwa pakietu) do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 
k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie. 

 
§2 

1. Umowa zawierana jest na czas określony tj.: od 29 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.  
z terminem realizacji dostawy od dnia złożenia pierwszego zamówienia przez 
Zamawiającego, nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2018 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron po uprzednim 3-dniowym pisemnym 
wypowiedzeniu. 

3. Zamawiający może bez wypowiedzenia odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy: 
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie jego przedsiębiorstwa, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw objętych Umową, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy, tj. nie zrealizuje (w całości lub częściowo) dwóch 
zleconych dostaw lub gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto Umowy.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust.2-4 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z ofertą oraz wykazem 
ilościowym i cenowym. 

7. Wartość zamówienia łącznie z dostawą i rozładunkiem wynosi: 
 

7.1. Pakiet 1 – Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z formularzem ofertowym 
                    cena netto ……………………………………………..……..…………………………………….. 
                    podatek VAT ……% w wysokości …………….………………………………….…………. 

                           cena brutto ………………………………………………………..….…………..……………….. 
    słownie brutto: …………………………………………………………………………………… 
 
7.2. Pakiet 2 – Dostawa owoców i warzyw zgodnie z formularzem ofertowym 

                    cena netto …………………………………………………..…………………………………….. 
                    podatek VAT ……% w wysokości …………….………………………………….…………. 

                           cena brutto ………………………………………………………..….………………………….. 
    słownie brutto: …………………………………………………………………………………… 
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7.3. Pakiet 3 – Dostawa mrożonek zgodnie z formularzem ofertowym 
                    cena netto …………………………………………………..…………………………………….. 
                    podatek VAT ……% w wysokości …………….………………………………….…………. 

                           cena brutto ………………………………………………………..….………………………….. 
    słownie brutto: …………………………………………………………………………………… 
 

   7.4.Pakiet 4 – Dostawa różnych artykułów spożywczych zgodnie z formularzem 
ofertowym 

                    cena netto ………………………………………………..…………………………………….. 
                    podatek VAT ……% w wysokości ………….………………………………….…………. 

                           cena brutto ………………………………………………………..….………………………….. 
    słownie brutto: …………………………………………………………………………………… 
 
7.5. Pakiet 5 – Dostawa pieczywa zgodnie z formularzem ofertowym 

                    cena netto …………………………………………………..…………………………………….. 
                    podatek VAT ……% w wysokości …………….………………………………….…………. 

                           cena brutto ………………………………………………………..….………………………….. 
    słownie brutto: ………………………………………………………………………………… 
 
7.6. Pakiet 6 – Dostawa wody mineralnej zgodnie z formularzem ofertowym 

                     cena netto …………………………………………………….…………………………………….. 
                    podatek VAT ……% w wysokości …………….………………………………….…………. 

                           cena brutto ………………………………………………………..….………………………….. 
    słownie brutto: …………………………………………………………………………………… 

 
7.7. Pakiet 7 – Dostawa nabiału zgodnie z formularzem ofertowym 

                    cena netto …………………………………………………..…………………………………….. 
                    podatek VAT ……% w wysokości …………….………………………………….…………. 

                           cena brutto ………………………………………………………..….………………………….. 
    słownie brutto: …………………………………………………………………………………… 

 
8. Wykonawca gwarantuje niezmienność wartości brutto wymienionej w §2 przez cały 

okres trwania Umowy, określony w ust.1. 
 

§3 
1. Dostawy przedmiotu Umowy określonego w §1 realizowane będą w miarę potrzeb na 

podstawie telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zapotrzebowań 
Zamawiającego i dostarczone będą do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży       
w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie wraz z dokumentem dostawy. 

2. Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę w ciągu dwóch godzin (pakiet 1, 2, 3, 
4, 6, 7) i w ciągu pięciu godzin (pakiet 5) od zamówienia przekazanego Wykonawcy          
z częstotliwością dla poszczególnych zadań: 

 
1. pakiet (część 6) – 1 raz na dwa-trzy tygodnie, 
2. pakiet (część 2) – 6 razy w tygodniu, 
3. pakiet (część 1, 3, 4, 7) – 3 razy w tygodniu, 
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4. pakiet (część 5) – 7 razy w tygodniu, 2 razy dziennie. 
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot określony                        

w zapotrzebowaniu, kwotę która zawiera: 
 wartość netto przedmiotu Umowy, 
 wartości związane z odprawą celną, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT, 
 wartości związane z transportem do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach 

k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie, 
 wartości związane z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
 wartości związane z ubezpieczeniem przedmiotu Umowy do czasu przekazania 

go Zamawiającemu. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ilości przedmiotu Umowy. 
5. W przypadku zaistnienia określonej w ust. 4 sytuacji, Wykonawca nie będzie dochodził 

roszczeń z tytułu niewykonania Umowy w 100%. 
6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w zakresie danego pakietu, będącymi 
przedmiotem umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania. Przesunięcia nie 
mogą przekroczyć 20% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane               
w oparciu o ceny jednostkowe oraz w ramach ogólnej wartości umowy. 

7. Podane ilości zamawianych produktów są ilościami szacunkowymi. jaką Zamawiający 
zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy, zależną od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości 
przedmiotu zamówienia tzn. rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie 
do 30% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 

8. Szacunkowa wartość Umowy brutto: …………………………………………………..…………………………. 
 

§4 
1. Faktura wystawiona będzie po całkowitej realizacji każdego zapotrzebowania. 
2. Płatność będzie dokonywana przelewem, każdorazowo po całkowitej realizacji każdego 

zapotrzebowania, potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Pałacu Młodzieży     
w ciągu 21 dni licząc od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury w siedzibie 
Zamawiającego na rachunek bankowy nr …….…………………………………………………………..……. 
Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym obciążono rachunek Zamawiającego. 

 
§5 

Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie 
Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) 
powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego oraz nie naliczać odsetek przez 
21 kolejnych dni liczonych od dnia powstania zaległości płatniczych. 
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§6 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

 opóźnienia w realizacji zapotrzebowania w wysokości 0,2% wartości 
niezrealizowanych części tego zapotrzebowania za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

 stwierdzonego przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania 
zapotrzebowania, w wysokości 10% jego wartości, 

 odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości niezrealizowanej części Umowy, o której mowa w §2 ust.1, co nie wyklucza 
prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§7 

1. Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien być 
krótszy niż 2/3 terminu przydatności zalecanego przez producenta.  

2. Produkty lub towary dostarczane będą przy użyciu środków transportu przeznaczonych 
do przewozu żywności, zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) 
oraz w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego od Wykonawcy do 
Zamawiającego środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu          
i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia w trakcie 
transportu. Dostawa towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Odbiór jakościowy i ilościowy odbywać się będzie w miejscu dostarczenia towaru –         
w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-
mazurskie 

6. Jeżeli wystąpi sytuacja braku przedmiotu zamówienia wymienionego w specyfikacji, 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zamiennik po uprzednim wyrażeniu zgody przez 
Zamawiającego. 

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, Strony ograniczają        
w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do towaru, który okaże się wadliwy w okresie 
rękojmi dokona niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad.  

8. Dostawca zagwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone artykuły spożywcze: 
a)  są wysokiej jakości, 
b) spełniają wymagane polskim prawem normy i są zgodne z przepisami dotyczącymi 

środków spożywczych oraz żywienia dzieci i młodzieży – ustawa z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze szczególnym uwzględnieniem Działu 
IIA: „Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu 
oświaty“ (Dz.U.2017.149) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. 
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom               
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 
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środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach (Dz.U.2016.1154), 

c) posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,     
a opakowania jednostkowe lub zbiorowe zawierają informacje dotyczące m.in. nazwy      
i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakościowej, daty 
produkcji, terminu przydatności do spożycia i składu, 

d) spełniają wymagania Zamawiającego przedstawione w siwz. 
9. Jaja, przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj 

konsumpcyjnych spełniający wymogi Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego      
z 16 grudnia 2005 r. (Dz.U.2017.242). 

10. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do 
przewozu mięsa i wędlin.  

11. Mrożonki mają być dostarczone w formie nierozmrożonej. 
 

§8 
1. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 

1. w przypadku obniżenia ceny przedmiotu Umowy – obniżenie jego ceny            
w Umowie, 

2. w przypadku rozszerzenia przedmiotu Umowy o dodatkowy produkt (np. 
rozszerzenie typoszeregu) – dodanie go do Umowy pod warunkiem, że 
pozostaje on zgodny z opisem zamówienia i wymaganiami określonymi           
w siwz oraz jego wartość jednostkowa netto jest identyczna jak w Umowie, 

3. w przypadku wycofania przedmiotu Umowy z produkcji – zastąpienie go 
nowym produktem pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz oraz jego wartość 
jednostkowa netto jest identyczna lub niższa jak w Umowie. 

 
§9 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji 
niniejszej Umowy jest ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej 
Umowy jest ……………………………………..………..……………………………………………..………………………. 
tel. ……………………….……………………………..………………………………………………..………………………….. 
fax ………………………………………………………..…………………………………………………..……………………… 
e-mail: …………………………………………………..……………………………………………………….………………… 
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  §10 
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej Umowy,       

których Strony nie będą w stanie rozwiązać w sposób ugodowy, zostaną rozstrzygnięte 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany w treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

 
 

§11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 
 
 


