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Załącznik nr B do SIWZ  

PCKZIU.271.3.CKZ.2019 

UMOWA  nr   ....... 2019 
 

Zawarta w dniu ………….. 2019 r., pomiędzy Powiatem Wielickim – Powiatowym 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  z siedzibą w Wieliczce przy ul. 
marsz. J. Piłsudskiego 105, reprezentowaną przez:  

1. Macieja Filiciaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce 
zwanym dalej, ,,Zamawiającym’’  

a 

…………………………………………………………… 

w imieniu, którego/ej działa: 

………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
§ 1 

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zawarta jest zgodnie                          
z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), a Wykonawca został wybrany przez 
Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego. 
2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 

,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

  
§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji 

niniejszej umowy dostarczać sukcesywnie artykuły spożywcze wyszczególnione w  
części I/IX zamówienia w cenie określonej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Ceny wskazane w ust.1 obejmują również koszt pakowania i dostawy. 
3. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu 

zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji,              
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Pzp. Tym samym, wskazany został zakres 

minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych, 
który Zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, 
tzw. widełki, w ramach których Zamawiający będzie dokonywał zakupów, zgodnie 

ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. Minimalny i maksymalny zakres zamówienia 
określony został w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia 
uzależniona będzie od okoliczności niezależnych od Zamawiającego i stanowi 
uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 
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5. Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe. 

6. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów 
Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość 
(zaświadczeń Państwowego Zakładu Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta. 

7. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie 
gwarancji w wymaganym opakowaniu. 

8. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki  transportu                                      
i przechowywania dostarczanego towaru. 

9. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy 

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

10. Dokumenty w postaci SIWZ z integralnymi załącznikami, wraz ze złożoną ofertą                 
i formularzem cenowym stanowią uzupełnienie niniejszej umowy w elementach 

nieuregulowanych jej zapisami i mają moc obowiązującą strony. 
 

§ 3 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r. 
2. Dostawa wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego będzie 

realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego – 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 105, 
32-020 Wieliczka. 

 
§ 4 

1. Zamawiający, nie później niż o godz. 15:00, ……dni poprzedzających dostawę, 
powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną na e-mail ………………….  o każdej 
wymaganej dostawie, wskazując zamawiane produkty z podaniem ich ilości, oraz 

terminem dostawy.  
2. W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych, 

Zamawiający nie przyjmie dostarczonych produktów i zawiadomi o tym Wykonawcę, 
który ma niezwłocznie dostarczyć produkty o wymaganej jakości  i w żądanej ilości. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy produktu w terminie określonym w złożonym 

zamówieniu Zamawiający może dokonać zamówienia u innego Wykonawcy                        
i obciążyć Wykonawcę ewentualną różnicą w cenie produktów oraz naliczyć 

Wykonawcy kary umowne. 
4. Dostarczenie produktów po terminie ze wskazanym przedziałem czasowym 

określonym w złożonym zamówieniu skutkuje odmową przyjęcia dostawy przez 

Zamawiającego. 
5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 

………………………………………………………………………………………….. 
6. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 

…………………………………………………………………………………….……. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w części I/IX Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
cenę brutto w maksymalnej wysokości :.............zł (słownie 
........................................................zł), w tym: 

1) *za część I maksymalnie  - …………………………………………………………………….. zł 
brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 
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2) *za część II maksymalnie  - …………………………………………………………………….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 
3) *za część III maksymalnie  - …………………………………………………………………….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 

4) *za część IV maksymalnie  - ……………………………………………………………….. zł 
brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 

5) *za część V maksymalnie  - …………………………………………………………………….. zł 
brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 

6) *za część VI maksymalnie  - …………………………………………………………………….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 
7) *za część VII maksymalnie  - …………………………………………………………………….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 
8) *za część VIII maksymalnie  - …………………………………………………………………….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 
9) *za część IX maksymalnie  - ……………………………………………………………….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto), 

2. Zamawiający zapłaci jedynie za prawidłowo dostarczone artykuły żywnościowe, 
zamówione przez Zamawiającego w trybie § 4. 

3. Płatności z tytułu przedłożonych faktur częściowych to jest za dostarczone produkty, 
będą realizowane na bieżąco przez Zamawiającego po dokonaniu każdej dostawy,   
w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia faktury i będą stanowić iloczyn ilości 

dostarczonych produktów oraz ich cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 
do umowy. 

4. Zamawiający zapłaci faktury, o których mowa w ust. 3 tylko za produkty przyjęte 
przez Zamawiającego, których jakość i ilość nie budziła wątpliwości. 

5. Należność za dostarczony towar Zamawiający będzie opłacał w formie przelewu na 

konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze. 
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości 
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności. 

8. Ceny jednostkowe produktów, określone w ofercie (załączniku 1), nie ulegną 
zmianie do dnia 30.06.2019 r.  

9. W przypadku wyczerpania całej kwoty maksymalnej, o której mowa w § 5 ust. 1 
umowa wygasa. 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 10 % maksymalnej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

dla danej części zamówienia.  
3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % 
maksymalnej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. dla danej części zamówienia. 

4. W przypadku nie wykonania dostawy w terminie wynikającym z zamówienia 

dokonanego w trybie § 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną              
w wysokości 50% cen brutto nie dostarczonych artykułów żywnościowych. 

Dokonanie dostawy później niż w godzinach określonych w § 4 ust. 1 niniejszej 
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umowy uznaje się, na potrzeby ustalania odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy, za nie wykonanie dostawy w terminie.  
5. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie w formie 
aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności 
jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową 

pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do 
zmiany sposobu wykonania umowy– dotyczy to między innymi sytuacji gdy:  

a) dostarczane produkty są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, 
b) Wykonawca nieterminowo dostarcza zamówione produkty,  
c) przedmiot umowy realizuje inny Wykonawca niż określony w umowie.  

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Strony winny dążyć do określenia 

sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła 
strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

 
§ 10 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 
 Zamawiający:       Wykonawca: 


