
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

IRP.272.4.27.2019     

/wzór umowy/ 

           

 UMOWA  Nr ……………     

      

zawarta w dniu ………..2019 r. pomiędzy: 

Powiatem Łęczyńskim - Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Łęcznej,  

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,  

reprezentowanym przez  

 

 

Dyrektora  – ……………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

……………………………………………………….. z siedzibą w …………………………, 
*wpisanym w dniu …………... do Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ………………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS …………………………... NIP …………………, Regon 

……………... 

reprezentowanym przez : 

- ...............................................................  

 

* …………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria ……..  Nr ………… 

PESEL:…………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.: 

…………………………………………… wpisanym w dniu ................ do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………………., REGON: 

……………….  

zwanym dalej "Wykonawcą". 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), w wyniku którego oferta 

Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, zawiera się umowę następującej treści:  

  

§1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz złożoną przez siebie ofertą (w tym w szczegółowym formularzu 

potrzeb i załącznikiem zawierającym szczegółowe dane: kwotę netto, obowiązującą stawkę Vat 

i kwotę brutto dla danego produktu wynikające z ze szczegółowego formularza potrzeb), 

stanowiącą integralną część niniejszej umowy do dostawy na swój koszt i we własnych 

opakowaniach, transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, 

 

 
 



zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, artykułów spożywczych do 

siedziby Zamawiającego tj.: Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. 

Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel./fax. 81  752 29 20, w ramach oferty przetargowej w 

zakresie ilości i ceny, w zakresie zadania: 

1) Zadanie nr 1 art. spożywcze,  

2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, 

3) Zadanie nr 3 drób, 

4) Zadanie nr 4 pieczywo,  

5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie,  

6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, 

7) Zadanie nr 7 mrożonki* 

 
(*) niepotrzebne skreślić) 

§2 

 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w asortymencie i ilości określonej przez 

Zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną do 

godz. 14:00  na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. Wykonawca 

niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze w ilościach i terminach 

zgodnych ze składanymi zamówieniami przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w szczególności w zakresie produktów 

żywnościowych:* 

1) Zadanie nr 1 art. spożywcze: długie terminy ważności produktów, opakowania 

oznaczone, bez obcych smaków i zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń 

mechanicznych; dostawy codziennie poniedziałek-piątek wg zapotrzebowania 

Zamawiającego; 

2) Zadanie nr 2 mięso i wędliny: ilość zgodna z zamówieniem; mięso-  świeże z uboju, 

wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; wędliny- świeże, 

wysokiej jakości, nie mrożone, z etykietą i terminem ważności; dostarczane w 

temperaturze zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi samochodem 

spełniającym warunki transportu mięsa i jego przetworów; dostawy przynajmniej 3 razy 

w tygodniu do godz. 10.00 rano;  

3) Zadanie nr 3 drób: świeży, nie mrożony, dostarczany w temp. zgodnej          z wymogami 

sanitarno-epidemiologicznymi, środkiem transportu do tego przeznaczonym, dostawy 

przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;  

4) Zadanie nr 4 pieczywo: dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30 z wyjątkiem 

niedziel i świąt;  

5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie ,: świeże, długie terminy ważności produktów, dostawy 

przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;  

6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce: świeże, nieuszkodzone, ziemniaki pakowane w workach 

do 25 kg, dostawy codziennie poniedziałek- piątek; 

7) Zadanie nr 7 mrożonki CPV:: zgodne z temperaturą zamrożenia, wysokiej jakości 

warzywa i owoce, opakowania hermetyczne z etykietą produktu i terminem ważności; 

filety rybne mrożone (szaterpack), bez lodu, wysokiej jakości z etykietą  

i terminem ważności, dostarczane zamrożone w temp. zgodnej z wymogami sanitarno- 

epidemiologicznymi, nie pochodzenia chińskiego, dostawy przynajmniej dwa razy  

w tygodniu. 
(*) niepotrzebne skreślić 



4. Wszystkie oferowane artykuły żywnościowe powinny spełniać standardy jakościowe 

oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów  

i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb. 

5. Asortyment produktów i ich ceny jednostkowe zawarte są w szczegółowym formularzu 

potrzeb, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zarejestrowany pod nr…………………. z dnia ………………….       

w rejestrze bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów  

podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarna lub Inspekcje 

Weterynaryjną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1252). 

7. Wykonawca posiada cały asortyment dostępny z oferty przetargu wg zamówienia. 

8. W przypadku braku realizacji złożonego w terminie zamówienia, (z wykluczeniem sytuacji 

niezależnych od Wykonawcy), Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić brakujące 

produkty a różnicą w cenie obciąży Wykonawcę. 

 

§3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością. 

2. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże  i charakteryzować się maksymalnie długim  

terminem przydatności do spożycia, właściwym dla swojego asortymentu.  

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczane artykuły nie nadają się do spożycia zawiadomi 

niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go do wymiany artykułów na zdatne do 

spożycia i  pełnowartościowe na własny koszt tego samego dnia. 

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości  

i kończącego się terminu ważności. 

5. Odbioru ilościowego i jakościowego, dostarczonych artykułów, zgodnie ze standardami 

jakościowymi, będzie dokonywał przedstawiciel Zamawiającego dla każdej dostarczanej 

partii odrębnie, w oparciu o obowiązującą normę PN przenoszącą normy europejskie dla 

danego asortymentu dostawy. 

6. Cechy dyskwalifikujące dostarczone artykuły to: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, 

powierzchnia oślizgła z nalotem pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania 

opakowań. Opakowania muszą być szczelne bez uszkodzeń. 

7. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadł datę 

przydatności do spożycia w zależności od składanej oferty na dane zadanie.  

W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data   

przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy. 

 

 

§4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że całość dostaw objętych zamówieniem wykona siłami 

własnymi.* 

albo 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom 

następujący zakres dostaw, objętych przedmiotem zamówienia:* 

 

L.p. 
Powierzany podwykonawcom zakres 

dostaw 
Podwykonawca (firma) 



   

 

          i (o ile były mu znane takie dane przed przystąpieniem do wykonania zamówienia) podał 

wskazane poniżej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi: 

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

2. Każda zmiana podwykonawcy następująca w trakcie realizacji zamówienia wymaga 

akceptacji Zamawiającego oraz zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem nieważności 

§5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za artykuły spożywcze dostarczone przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury na dostarczone artykuły w następujący sposób: 

Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, 

 NIP:505-001-77-32, REGON:431019425 

Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,  

                  ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. 

3. Fakturowanie odbywać się będzie nie częściej niż co 10 dni realizacji dostaw, w oparciu o 

podpisane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, dokumenty dostawy 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§6 

 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne 

wynagrodzenie zgodnie ze złożoną przez niego ofertą w zakresie(*): 

1) Zadanie nr 1 art. spożywcze 

kwotę………………………. złotych (netto), ……………. złotych.(brutto),  

słownie: ………………………………………………………….……….złotych brutto. 

2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny 

kwotę………………………. złotych (netto), ……………. złotych.(brutto),  

słownie: ………………………………………………………….……….złotych brutto. 

3) Zadanie nr 3 drób 

kwotę………………………. złotych (netto), ……………. złotych.(brutto),  

słownie: ………………………………………………………….……….złotych brutto. 

4) Zadanie nr 4 pieczywo 

kwotę………………………. złotych (netto), ……………. złotych.(brutto),  

słownie: ………………………………………………………….……….złotych brutto. 

5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie 

kwotę………………………. złotych (netto), ……………. złotych.(brutto),  

słownie: ………………………………………………………….……….złotych brutto. 

6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce 

kwotę………………………. złotych (netto), ……………. złotych.(brutto),  

słownie: ………………………………………………………….……….złotych brutto. 

7) Zadanie nr 7 mrożonki 

kwotę………………………. złotych (netto), ……………. złotych.(brutto),  

słownie: ………………………………………………………….……….złotych brutto. 
(*) niepotrzebne skreślić 



2. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych określa szczegółowy formularz 

oferty, stanowiący załącznik do umowy. 

3. Strony mogą zmienić ceny poszczególnych produktów, jeżeli wzrost/spadek cen w ciągu 

roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS lub inny ogólnie dostępny portal spożywczy 

podany w ofercie np. portal spożywczego lub giełdy Elizówka ), o wskaźnik zmiany cen 

doprecyzowany w ofercie wykonawcy, tj.  … %, publikowany pod adresem: 

………………….. lecz nie częściej niż raz na kwartał. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (lub odwrotnie) o planowanej 

podwyżce/obniżeniu cen na piśmie na 14 dni przed jej wprowadzeniem. 

5. Zmiana ceny na owoce i warzywa odbywać się będzie z pominięciem ust. 3, w oparciu  

o sezonowy skok cen: wiosna, lato, jesień, zima. Przy wzroście/spadku cen powyżej 

……….. % od cen hurtowych według aktualnego cennika z giełdy Lubelskiego Rynku 

Hurtowego wiążących obie strony umowy (strona www: 

http://www.elizowka.pl/pl/index.php?t=nc) z uwzględnieniem wskaźnika ….. % 

wskazanego w formularzu ofertowym. 

6. Wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, 

uwzględniając jego potrzeby. 

7. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych 

dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z 

tytułu utraconych korzyści. 

8. Zamawiający zapłaci tylko za towar zamówiony i dostarczony. 

9. Łączne ilości zamawianych produktów, które dostarczone będą w okresie obowiązywania 

umowy do Zamawiającego określone w załączniku (szczegółowym formularzu potrzeb), 

który jest integralną częścią umowy są wartościami szacowanymi. W przypadku 

rozbieżności między zamówieniami planowanymi a faktycznymi, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu żądań finansowych niż te wynikające z ilości zamówionych produktów. 

10. W przypadku, gdy ilości zamawianych produktów będą większe niż szacowane w SIWZ 

produkty dostarczane będą do Zamawiającego po cenach określonych w umowie. Przy 

czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty określonej w §6 ust.1. 

 

 

§7 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.   

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku : 

a) trzykrotnej reklamacji dostawy towaru złej jakości, niezgodnej z obowiązującymi 

normami lub brakami ilościowymi; 

b) trzykrotnego niedotrzymania terminu dostawy. 

3. Strony umowy mogą wypowiedzieć umowę z innych ważnych przyczyn, niż wskazane  

w ust. 2, z terminem wypowiedzenia 30 dni, wskazując jednocześnie  uzasadnienie takiej 

decyzji. Strony mogą odstąpić takim przypadku od naliczania kar. 

 

§8 

 

1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto 

ustalonego w §6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki  licząc od udokumentowanej daty  

zamówienia. 



2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w trybie §7 ust. 2 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §6 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę przed upływem okresu na 

jaki została przewidziana, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości 

przedmiotu zamówienia pozostałego do realizacji 

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie 

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie  

z należności Wykonawcy. 

5. W przypadku opóźnienia płatności przekraczającej termin zapłaty określony  

w §5 ust.1 Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności. 

6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§9 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 

pisemnych aneksów.  

2. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku: 

1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku 

obowiązywania umowy, 

2) zmiany cen artykułów rynkowych od ceny wyjściowej na oferowane artykuły, pod 

warunkiem wskazania w ofercie % wskaźnika zmiany ceny oraz niezależnej strony 

internetowej, np. portalu spożywczego lub giełdy Elizówka oraz przedstawienia 

wydruków dot. zmiany ceny powyżej wskazanego w ofercie wskaźnika zmiany ceny  

i pisma o jej dokonanie.   

3) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak  

i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które  

w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). 

4) zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca 

w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem 

zamówienia 

3. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,  

 o których mowa powyżej, odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 

nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

 

§10 

 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

właściwy Sąd miejscowo i rzeczowo dla zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i  2 egzemplarze 

dla Zamawiającego. 



 

§11 

 

Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zadania: 

Po stronie Wykonawcy ………………………tel. ……………e-mail:………………………. 

Po stronie Zamawiającego …………………...tel. ……………e-mail:………………………. 

 

§12 

Integralną częścią umowy są: 

1. SIWZ 

2. Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym formularzem potrzeb złożony z ofertą 

Wykonawcy  

3. Załącznik  zawierający szczegółowe dane: kwotę netto, obowiązującą stawkę Vat  

i kwotę brutto dla danego produktu wynikające z ze szczegółowego formularza potrzeb z 

załącznika nr 1 A.   

 

           

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------                                                         -------------------------------- 

          Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 

 


