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         Załacznik nr 3 do siwz 
 

               UMOWA  NR   …. /2008 
 

            zawarta  w  dniu …….2008 r.  w  Szczecinie  pomiędzy: 
 

Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 
71-460 Szczecin  
 

reprezentowaną przez: 
 
Dyrektora Leopolda Chełmińskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa  
udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin nr   WO - I/AW  0113-1/764/07 z dnia 
15.05.2007 r.      
  zwanymi dalej „Zamawiającym” 
                                                                      a 

 
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
Z siedzibą w ……………………………………………………………………… 
reprezentowaną  przez: 
…………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
   

§ 1 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na 
podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19, poz. 177, z późn. zm.).Dokumenty składające się na Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej„SIWZ”, jak również dokumenty składające się na złożoną w tym 
postępowaniu ofertę, Wykonawcy wybraną przez Zamawiającego zwaną dalej „Oferta”, 
stanowią integralną część niniejszej umowy.  
 

§ 2 
1.Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczania  Zamawiającemu mleka i przetworów 
mlecznych, zgodnie z ofertą cenową, własnym transportem lub zlecając dostawę  innemu 
Wykonawcy na własny koszt, systematycznie wg zamówienia Zamawiającego, 
zabezpieczając potrzeby Zamawiającego do dnia ………..2009 r. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów a z tego tytułu Wykonawcy nie 
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że artykuły będące przedmiotem umowy są dopuszczone do 
powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i atesty. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletności asortymentu i 
zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem. 
 

§ 3 
Dostawy będą uruchamiane sukcesywnie na każde zamówienie telefoniczne  Zamawiającego 
złożone do godziny 15.00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia. Dostawa 
zamówionych towarów będzie się odbywała do g.10.00 dnia następnego po złożeniu  
zamówienia. 
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§ 4 

Zamawiający zamawia u Wykonawca niżej wymieniony towar, który ma odpowiadać 
stosownym normom jakościowym w cenie: 
 

NAZWA PRODUKTU KODY CPV JM SZACUNKOWA 
ILO ŚĆ W ROKU 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 
1 2 3 4 5 

Jogurty owocowe 150 g 15551300-8 
 

szt 
3600 

 

Margaryna zwykła 
250g 

15431000-9 
 

kg 
60 

 

Masło extra 200 g 15530000-2 
 

kg 
1250 

 

Maślanka naturalna      15551500-0 

 

l 

40 

 

Mleko 2% 15511000-3 
 

l 
10200 

 

Mleko w proszku  15511700-0 
 

kg 80  

Ser żółty 15544000-3 
 

kg 
300 

 

Serek topiony 100g 15543000-6 
 

szt 
200 

 

Serek topiony 25 g 15543000-6 
 

szt 
3000 

 

Serek typu Grani 150g 15543000-6 
 

szt 
3000 

 

Serek typu homog. 
100g 

15543000-6 
 

szt 

3000 

 

Serek typu kiri 20 g 15543000-6 
 

szt 5000 
 

 

Serek typu tartare 20g 15543000-6 
 

szt 5000 
 

 

Twaróg półtłusty 15542100-0 
 

kg 300 
 

 

Jogurt naturalny 150g 15551300-8 
 

szt 3300  

Deser budyniowy 175g 15551320-4 szt 1200  
Kefir naturalny 200ml 15551000-5 szt 150  
Jogurt naturalny 300ml 15551300-8 szt 150  

 
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 będzie iloczynem ilości 
dostarczonych towarów i cen określonych w ofercie cenowej. Zamawiający szacuje, że cena 
ta wyniesie łącznie………………. brutto  zł ( słownie: ………………….), jednakże kwota ta 
ma charakter jedynie orientacyjny i nie jest wiążąca dla stron. 
2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w § 2. 
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3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

§  5 
1.Należność Wykonawcy  na podstawie wystawionej faktury, zostanie przelana na jego konto: 
………………………………………………….w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 
2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturze. 
3. Na oryginale faktury wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość,  
jego cenę i wartość. 
4. Zapłata należności następuje  z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§  6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za 
każdy dzień zwłoki, 
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za 
każdy dzień zwłoki, 
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w 
wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w  §3. 
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do 
potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 
 

§  7 
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Wykonawca 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego towaru. 
 

§  8 
Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilości towaru albo ukrytych wad jakościowych w 
okresie terminu gwarancji na towar, postawi towar do dyspozycji Wykonawcy powiadamiając 
go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem 
protokołu reklamacyjnego z pobranych prób. 

§  9 
Jeśli Wykonawca nie uzna reklamacji lub nie zgłosi się w terminie 14 dni w siedzibie 
Zamawiającego, rozstrzygnięcie sporu nastąpi na drodze postępowania sądowego.  
 

§  10 
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2.Każda ze stron może rozwiązać umowę, w trybie pisemnym, w okresie jej trwania, 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia. 
3.W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu adekwatnego terminu do ich 
usunięcia. 
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§ 11 
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

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

§ 12 
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
 

§ 13 
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie  pisemnego 
aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron, pod rygorem nieważności. 
3. Sprawy wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 

  ZAMAWIAJ ĄCY                 WYKONAWCA 
 
 ..................................              ................................... 
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Załacznik nr 3 do siwz 
 

Umowa Nr  /2008 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych w ilosci, 
asortymencie i cenie okreslonych w formularzu cenowym 1a, załaczniku do niniejszej umowy 
stanowiacym jej 
integralna czesc. 
2. Wykonawca oswiadcza, <e artykuły bedace przedmiotem umowy sa dopuszczone do 
powszechnego 
stosowania i posiadaja wszelkie wymagane zezwolenia i atesty. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnosc 
za jakosc dostarczonego towaru, kompletnosci asortymentu i zgodnosc poszczególnych dostaw z 
zamówieniem. 
3. Przez okres obowiazywania umowy Wykonawca na swój koszt dostarczac bedzie mleko i 
przetwory 
mleczne do siedziby Zamawiajacego własnym transportem zapewniajacym nale<yte jego 
zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania 
Zamawiajacemu przedmiotu umowy, ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwiazanych z 
ewentualnym 
uszkodzeniem lub utrata ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych brutto wszystkich pozycji 
asortymentowych mleka i przetworów mlecznych zawartych w załaczniku nr 1a do niniejszej 
umowy 
przez cały okres realizacji umowy. 
5. Prawidłowy przebieg realizowania dostaw mleka i przetworów mlecznych ze strony 
Zamawiajacego 
bedzie nadzorowac........................tel. (.............), natomiast ze strony Wykonawcy nadzorowac 
bedzie................................tel. (............). 
6. Wykonawca nie mo<e powierzyc wykonania przedmiotu umowy innej osobie. 
1 7 
§ 2 
1. Przedmiot umowy realizowany bedzie w okresie od podpisania tj. od ..................r. do 17 
pazdziernika 
2008 r. 
2. Przez okres obowiazywania umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do sukcesywnych 
dostaw 
mleka i przetworów mlecznych według bie<acych zamówien Zamawiajacego, w terminie do 3 .dni 
od 
daty przesłania faksem zamówienia na nr....................., a ich wielkosc i czestotliwosc wynikac 
bedzie 
z jednostronnych dyspozycji Zamawiajacego. 
§ 3 
1. Maksymalna wartosc przedmiotu umowy okreslona w oparciu o przewidywane zu<ycie w 
okresie 
obowiazywania umowy ilosci poszczególnych asortymentów mleka i przetworów mlecznych, 
zgodnie 
z oferta wynosi ..........zł brutto (słownie:...........................zł), w tym nale<ny .........%VAT, tj. 
.............zł. 
2. Ostateczna wartosc przedmiotu umowy bedzie wyliczona na podstawie ustalonych cen 
jednostkowych 
brutto oraz faktycznej ilosci dostarczonego do Zamawiajacego poszczególnego asortymentu 
przedmiotu umowy podanego w formularzu cenowym, załaczniku 1a do niniejszej umowy. 
3. Podane w formularzu cenowym jednostkowe ceny brutto obejmujace koszt poszczególnego 
asortymentu przedmiotu umowy wraz z jego dostawa do Zamawiajacego, beda stałymi cenami 
jednostkowymi, które przez okres trwania umowy nie moga ulec zmianie i nie beda podlegały 
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waloryzacji. 
4. Podane w załaczniku do umowy ilosci sa maksymalnymi, dlatego Zamawiajacy zastrzega 
sobie prawo 
rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym w całosci lub 
czesci, w zale<nosci od rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego w okresie realizacji umowy, a 
Wykonawcy nie przysługuja <adne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajacego z tytułu 
tej 
rezygnacji. 
§ 4 
1. Wynagrodzenie wypłacane bedzie po ka<dorazowej dostawie zamówionego mleka i 
przetworów 
mlecznych do siedziby Zamawiajacego oraz po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiajacego 
dostarczenia wszystkich zamówionych pozycji i ilosci, zgodnych z podanym w formularzu 
cenowym 
stanowiacym załacznik do niniejszej umowy i cenami jednostkowymi, na podstawie faktury płatnej 
przelewem bankowym. 
2. Termin płatnosci faktury ustala sie na 14 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu na 
rachunek 
Wykonawcy nr.................. 
3. Nieterminowa realizacja faktur upowa<nia Wykonawce do naliczenia odsetek ustawowych. 
§ 5 
1. W przypadku dostawy wadliwych artykułów Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrotu tych 
artykułów, a Wykonawca zobowiazuje sie dostarczyc w ciagu 2 dni roboczych artykuły wolne od 
wad 
na własny koszt. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca zapłaci kare umowna za 
ka<dy 
dzien opóznienia w wysokosci 1% ceny brutto całosci przedmiotu zamówienia, okreslonej w § 3 
ust. 1 
umowy. 
2. Mleko i przetwory mleczne dostarczone niezgodnie ze specyfikacja zawarta w Załaczniku do 
umowy 
lub zło<onym przez Zamawiajacego zamówieniem zostana zwrócone Wykonawcy na jego koszt i 
ryzyko. 
§ 6 
1. Strony ustalaja odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienale<yte wykonanie przedmiotu 
umowy w 
formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach: 
1) Za niewykonanie lub nienale<yte wykonywanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiajacemu kare umowna 
a) a) 1% ceny brutto całosci przedmiotu zamówienia, okreslonej w § 3 ust. 1 umowy, za ka<dy 
dzien zwłoki w realizacji zamówienia, 
1 8 
b) 10% ceny brutto całosci przedmiotu zamówienia, okreslonej w § 3 ust. 1 umowy za 
rozwiazanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn le#acych po stronie 
Wykonawcy. 
1) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu 
odstapienia 
od umowy z przyczyn zale<nych od Zamawiajacego lub odstapienia od umowy przez 
Zamawiajacego z przyczyn le<acych po jego stronie, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3, z zastrze<eniem postanowien § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku 
dwukrotnego stwierdzenia nienale<ytego wykonania umowy z przyczyn le<acych po stronie 
Wykonawcy. Za nienale<yte wykonanie umowy nale<y rozumiec w szczególnosci: 
1) dostarczenie materiałów niezgodnych z opisem (według Załacznika Nr 1a), 
2) odmowe wymiany towaru na wolny od wad lub zgodny z opisem okreslonym w Załaczniku Nr 
1a, 
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3) nie dostarczenie asortymentu wg zgłoszonego, zgodnie z trybem okreslonym w § 3, 
zapotrzebowania w wyznaczonym terminie. 
4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca mo<e <adac 
wyłacznie 
wynagrodzenia nale<nego z tytułu wykonanej czesci umowy. 
5. W przypadku szkody przekraczajacej wartosc ustalonych kar umownych Zamawiajacy mo<e 
dochodzic odszkodowania uzupełniajacego na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych oraz nieuregulowanych 
odszkodowan 
z bie<acych faktur wystawionych przez Wykonawce. 
§ 7 
1. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy na warunkach i w sytuacjach okreslonych w art. 
145 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. 
2. Strony dopuszczaja mo<liwosc ograniczenia przez zamawiajacego umownego zakresu 
przedmiotu 
zamówienia. Ograniczenie zakresu zamówienia powoduje zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy 
przy zastosowaniu obowiazujacych Strony cen 
§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie 
postanowienia 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien 
publicznych. 
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda prze sad powszechny 
własciwy dla 
siedziby Zamawiajacego. 
3. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewa<nosci. 
4. Zmiany tresci umowy moga nastapic jedynie na warunkach i w okolicznosciach, o których 
mowa w art. 
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. 
§ 9 
Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla ka<dej ze Stron. 
Zamawiajacy Wykonawca 
 
 


