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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR …………… 

 

zawarta w dniu ……....2014r pomiędzy Gminą Miasta Gdyni - Centrum Aktywności Seniora Jednostką Budżetową, 

z siedzibą w Gdyni, przy ul. 3 Maja 27-31, posiadającym NIP: 586-214-71-69, REGON: 220046919, 
reprezentowaną przez: Dyrektora Panią Bożenę Zglińską na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
zarządzeniem nr 5074/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lutego 2008r.  
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………………………………….., z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………….., wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem: ……………./Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej RP, 
posiadającym NIP: …………………, REGON: …………………………, reprezentowanym przez : 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 

§ 1 

Okoliczności zawarcia umowy 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Aktywności Seniora w 
dniu ………. wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO na dostawę 
artykułów spożywczych.  
 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Aktywności Seniora w 
Gdyni. 

2. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie zamówień 
składanych Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

3. Szczegółowy wykaz towaru i jego ilości, zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz formularz cenowy będący 
częścią formularza Oferty. 

4. Produkty wymienione w pozycjach 38-42 formularza cenowego będą zamówione jednorazowo przed 
Świętami Wielkanocnymi z dostawą na Wielki Czwartek tj. 17 kwietnia 2014r. do siedziby Centrum 
Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31 do godz. 12.00, zaś pozostałe produkty powinny być dostarczane 
zgodnie z  dyspozycjami podanymi przy składaniu zamówień sukcesywnych do podległych Klubów Seniora 
pod n/w adresy: 

a) KS Śródmieście ul. 3 Maja 27-31 
b) KS Orłowo ul. Orłowska 66 
c) KS Chylonia ul. Wawrzyniaka 4 
d) KS Witomino ul. Widna 8 

5. Zamawiający zastrzega, że ilości towaru, wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, 
służącymi do skalkulowania ceny Oferty, porównania Ofert i wyboru najkorzystniejszej Oferty. Wykonawcy 
nie przysługuje roszczenie o realizację Umowy w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Zakupy 
dokonane w trakcie obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od 
wartości podanych w Formularzu Oferty (zarówno mogą być większe, mniejsze lub nie wystąpić w ogóle), 
jednak łączna wartość Umowy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez żadnych roszczeń 
ze strony Wykonawcy.  

7. W przypadku konieczności zwiększenia ilości poszczególnych pozycji artykułów dostaw towaru w stosunku 
do wskazanych w formularzu cenowym Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po cenach określonych 
w złożonej ofercie, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości 
umowy. 
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8. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym między innymi: kary umowne lub odszkodowanie, w 
przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub od realizacji pełnej ilości lub 
asortymentu towaru określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 3 

Termin wykonania 

1. Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. 
lub do dnia wyczerpania kwoty, na którą umowa została zawarta, jeśli powyższe nastąpi wcześniej niż okres 
trwania umowy. 

2. Dostawy realizowane będą partiami, których wielkość, zakres i adres dostawy będą każdorazowo określane 
przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany przez Zamawiającego 
adres zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia 
na własny koszt. 

4. Dostawy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Wszelkie koszty 
dostawy i transportu ponosi Wykonawca. Jeżeli wyznaczony termin dostawy wypadnie w dniu wolnym od 
pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

5. Zapotrzebowanie na towar będzie składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z 
Wykonawcą, wskazane w § 7 niniejszej umowy lub inne upoważnione osoby. Powyższa czynność 
dokonywana będzie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na adres osoby wskazanej przez 
Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu 
przez Zamawiającego. W razie niepotwierdzenia otrzymania zamówienia przyjmuje się, że zamówienie 
zostało potwierdzone w następnym dniu roboczym po jego złożeniu przez Zamawiającego 

 

§ 4 

Zobowiązania i obowiązki  Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się nadzorować pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, aby dostawa 
była świadczona z należytą starannością. Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu umowy 
muszą być nadzorowane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, odpowiedzialnych za organizację 
i jakość świadczonych dostaw. 

2. Każde zgłoszenie Zamawiającego, dotyczące nienależytego wykonania dostawy zgłoszone telefonicznie lub e-
mailem  zostanie potwierdzone przez Wykonawcę. Potwierdzenie zostanie wysłane na fax. lub email do 
osoby wskazanej przez Zamawiającego, do kontaktów.  

3. Wykonawca potwierdza, że posiada towar lub dostęp do niego, sprzęt i narzędzia niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, żeby dostarczone artykuły posiadały okres przydatności do użytku nie był 
krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Obowiązki  Zamawiającego w ramach niniejszej umowy: 
a) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

zadania,  
b) terminowa zapłata należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 10 i 11 niniejszej umowy, 
c) prawidłowe składanie zamówień, 
d) udzielania odpowiedzi na Zapytania Wykonawcy, występujące w trakcie realizacji umowy, bez 

zbędnej zwłoki. 
§ 6 

Warunki dostawy i odbioru 

1. Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczonych towarów z „Formularzem Oferty”, stanowiącym Załącznik nr 
1. 

2. Za uszkodzenia zamówionych artykułów powstałe w czasie trwania transportu, załadunku, rozładunku, 
wniesienia oraz za wynikłe z tego tytułu szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Odbiór towaru uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru, z 
zastrzeżeniem, że ze strony Zamawiającego protokół musi być podpisany bez uwag i zastrzeżeń. 
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4. Z chwilą wydania zamówionych artykułów Zamawiającemu, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej straty 
lub uszkodzenia towarów. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady lub uszkodzenia przedmiotu Umowy i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. 

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, Zamawiający ma prawo odmowy odebrania 
dostarczonych towarów w całości lub części, w stosunku do której wnosi zastrzeżenia. Odebranie 
dostarczonych towarów nie pozbawia Zamawiającego prawa zwrotu na koszt Wykonawcy artykułów 
spożywczych będących przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad (ilościowych i 
jakościowych). 

7. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 2 dni i dostarczyć na swój koszt do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia rozpatrzenia, towar wolny od 
wad, we właściwej ilości i jakości. 

 
§ 7 

Osoby wskazane do kontaktów 

1. Ze strony Wykonawcy do nadzoru i kontaktów z Zamawiającym upoważnieni są:  …………………………… tel. 
………………… email: …………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą upoważnieni są:  …………………………… tel. ………………… 
email: …………………………… 

. 
§ 8 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i kary umowne 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 3 ust. 3 i  § 6 ust.7 lub 
dostarczania towarów niezgodnie z ofertą, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w 
wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 
Dopuszcza się potrącenie kar umownych z faktur. 

5. Wystąpienie przypadku nienależytego wykonania umowy lub braku dostawy, zgłaszane będzie przez 
Zamawiającego osobie wskazanej do kontaktu ze strony Wykonawcy. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 może być dokonane telefoniczne, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub pisemnie na fax. Osoba przyjmująca zgłoszenie ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić 
jego przyjęcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …………………………….  oraz skontaktować się z 
przedstawicielami Zamawiającego celem omówienia zakresu nieprawidłowości, terminu jej usunięcia jak 
również terminu sporządzenia protokołu nienależytego wykonania dostawy. 

7. Sporządzony i podpisany protokół będzie podstawą do dalszych działań. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście 

poniesionej szkody. 
 

§ 9 

Podwykonawcy 

(w przypadku ujawnionych podwykonawców postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio zmianie) 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*/ własnymi siłami oraz przy 
pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym w ust. 2*.  

2. Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców lub innych podmiotów: 
 
a ........................................................................  
    (zakres prac)  
     

 b ........................................................................  
    (zakres prac)  

* niepotrzebne skreślić 
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§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu 
nieograniczonego ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł brutto, słownie 
……………………………, na które składa się kwota netto w wysokości…………. zł netto, słownie  ………………………… 
……………..; podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …..% w kwocie …………... zł, słownie 
…………………………… z zastrzeżeniem § 2 ust. 6. 

2.  Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 obowiązują w okresie trwania 
umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3.  Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia 
faktury VAT. 

4. Suma kwot faktur o których mowa w ust. § 11 ust. 1  nie może być wyższa niż kwota podana w ust. 1 
5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac i innych świadczeń. 

6. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość prac wykonywanych przez 
Wykonawcę. 

 

§ 11 

Sposób płatności 

1. Płatności będą dokonywane po każdej dostawie towaru zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur odrębnie do każdego zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego.  
3. Płatność będzie przekazana Wykonawcy w terminie 21 dni, przelewem na numer rachunku wskazany na 

fakturze. 
4. W przypadku opóźnienia w realizacji terminu płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca będzie naliczał 

odsetki ustawowe od wartości faktury. 
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca wystawi faktury na dane Zamawiającego: Centrum Aktywności Seniora Jednostka Budżetowa, z 

siedzibą w Gdyni, przy ul. 3 Maja 27-31 
 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, żądając zapłaty kar umownych, 
jeżeli Wykonawca: 

a) pomimo dwukrotnego wezwania go, nie dochowuje terminów umownych wskazanych w § 3 ust. 
3 i § 6 ust.7 

b) dwukrotnie bezzasadnie odmówił uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, 
c) zostanie ogłoszone zakończenie działalności lub likwidacja (rozwiązanie) Wykonawcy; 
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
e) ogłoszenie likwidacji Wykonawcy 
f) naruszył w sposób istotny inne warunki umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

3. Prawo do odstąpienia może być zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia podstawy 
odstąpienia. 

 
§ 13 

Rozwiązanie umowy 

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej wcześniejszego rozwiązania za dwumiesięcznym 
wypowiedzeniem. 

 
§ 14 

Zmiany umowy 

1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
następującym zakresie: 
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a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związane z tym obniżenie 
wynagrodzenia za część zamówienia, co do której zamawiający odstąpił od jej realizacji, w 
przypadku gdy realizacja części zamówienia nie odpowiada potrzebom Zamawiającego, 

b) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
c) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także 

zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w 
większej kwocie Wykonawcy, 

d) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, 
3.  Zmiany wymagają formy pisemnej (aneksu) z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 1, w której odstąpienie 

od realizacji części zamówienia następuje przez jednostronne oświadczenie Zamawiającego na piśmie. 
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego); 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b) zmianie osób reprezentujących, 
c) ogłoszeniu upadłości, 
d) ogłoszeniu likwidacji, 
e) zawieszeniu działalności, 
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

2. Załączniki przytoczone w umowie stanowią jej integralną część. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
5. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 
6. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania 

sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 
 
 
 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta wykonawcy 

2. SIWZ wraz z załącznikami 

 

 

 

 

  


