
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych -

pomiędzy:
Gminą Miastem Płock,
przez:PaniąlPana

UMOWANR ......l,

zawartaw dniu r. w płocku

::.:::.:::i..i:.l]jl0 
Płock, NIP 774_ 31 35 7I2 reprezentowaną

Dyrektora
pełnomocnictwa

gospodarczą pod
pr7ł

...(nazrva) z siedzibą w
do Rejestru Przedsiębiorców

... .. J. pod nr KRS

działając{ego na podstawie
PrezydentaMiasta Płocka nr....... zdnia .......... roku,

znv aną daIej Zamawiaj ącym,
a

l)x (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Panią/Panem......... prowadząc{ym działalnośó
nazvlą...... z siedzibą:
u1..... ... REGON...
zvł anąl ym dalej \łykonawcą.

2)x(dla osób prawnych)

przy ulicy wpisaną
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonęgo przęz Sąd Rejonowy
......,REGON.. ..,,NIP:.,...; ręprezentowanąprzez
z,łv aną dalej Wykonawcą,
łącznie Tw ane Stronam i,

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajqcego postępowania o udzielenie zamówi"r,r'o no
sukcesywnq dostawę ...,...,. w
roku 2022 n zgodnie z przyjętym w ....,.,....,. ,,Regulaminem udzielania ząmówień
publicznych o wartości nie przekraczajqcej równowartości kwoĘ 130 000 zł" Strony zawierajq
umowę o następujqcej treści:

§1
przedmiot i zakres dostaw

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa rwartych dalej
towarem do .....,....,.
2. Opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną częŚciąumowy.
3. ZaIłęs rzęczowy przedmiotu umowy określa formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi

integralną część umowy,
4. Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniaó wymagania zawarte w
opisie przedmiotu zamówieni a oraz w :

aj ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r, obezpieczeństwie zywności i żywienia (tj. Dz.U. zŻOŻ0,
poz.202l ze zm.),
b) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spoąrwczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieĘ w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań,

' 

,{,
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dla ........... ...............na 2022 rok

jakie muszą spełniaó środki spotywcze stosowane w ramach ąnwienia zbiorowego dzięci i
młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z2016 r.poz.1154),
c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 133312008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie dodatków do zywności (Dz.Urz,UE L354 z3I.I2.2008, str. 16, zpóźn. zm.).

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej
umowy muszą odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązĄącymi atestami, polskimi
normami, prawem zywnościorym wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem
HACCP.
6. Wykonawca oświadcza, żę materiń opakowaniowy, w którym dostarczy towar będzte
dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz że kńdy asortyment prodŃtów będzie dostarczony w
oddzielnym pojemniku.
7, Wykonawca zobowiąntje się do nieodpłatnego uĘczenia skrzynek przy kńdorazowej dostawie
towaru na okres do następnej dostawy.
8. Dostawa odbywaó się będzie transportem Wykonawcy.
9. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu spełniającymi
wymogi sanitame zgodnie z lstawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie zywności i
źrywtenia.
I}.Załnawiający zasttzega sobie prawo do dostarczenia towarów pierwszej jakości oraz o

aktualnych terminach przydatrrości do spozycia.
1l.Wykonawca zobowiąn1e się do udokumęntowania i przedstawienia Zamawiającęmu
oświadczenia lub cerĘfikatu wykonywania wszelkich działń młiązanych z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem zywnością zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem HACCP
i bezpieczeństwa zywności.

§2
Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

7. Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zręalizowana sukcesywnie w okresie od dnia
r. do dnia r. lub do czasu wczerpania kwoty stanowiącej całkowitą maksyrtralną
wartośó umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Wykonawca będzte realizował dostawy produktów na podstawie otrzymywanego
od Zamawiającego bieżącego zapotrzebowania określającego rodzaj, ilośó, termin, docelowe
miej s ce do stawy, o sob ę o dpowiedz iaLną za odbiór produktów.
3. Zamawiający będzie przekazywŃ zamówienie telefonicznię lub za pośrednictwem pocńy
elektronicznej Wykonawcy.
4. Na zgłoszone zapotrzebowanie do godziny Wykonawca zobowiązuje się .reaLizowaĆ
dostawy kńdorazowo w ustalonych godzinach następnego dnia roboczego w godzinach.................

5. Dostawa towaru odbywać się będzie do wskazanych przez uprawnionego pracownika
Zarnawiającego pomieszczeń w siedzibie , zgodnie z
formularzem asoĄmentowo-cenowym, stanowiącymzńącznlk do niniejszej umowy.
6. Procędura odbioru polega na ocenię zgodności rzeczowej oraz ilościowo-jakościowej
dostarczonych produktów z.zapotrzebowaniem, cenami z formularza asoĘmentowo- cenowego,

dokumentęm dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych, terminami waznoŚci, poprawnoŚcią

opakowania, ocenie jakości produktów wg cech organoleptycznych, mozliwej do dokonania przez

odbieraj ącego na etapie odbioru bęz naruszenia opakowania j ednostkowego.
7. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności w zakręsie, o którym mowa w ust.6, będzie skutkowaó

wszczęciem procedury reklamacyjnej. Niezrealizowanie reklamacji w terminie przewidzianym w

§ 6 ust.6 umowy, spowoduje odmowę dokonania odbioru zakwestionowanej partii produktów i
stwierdzenie tego faktu na dokumencie dostawy -w takim przypadku kserokopia dowodu dostawy

'v
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pozostaje l Zamawiającego. Okoliczności te należy traktować jako nięzrealizowanie przęz
Wykonawcę do stawy w g zgło szone go zap otr zeb owani a.

B. Zamawiający zastrzega sobie pra\ilo odmowy przyjęcia dostawy w całości w przypadku braku
okazaniaprzęzWykonawcę dokumentów, o których mowa w § 1 ust.11 ,

9. Niedostarczęnie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa dostawy
zostanie udokumentowana notatką słuzbową.
to. Zaistnięnie trzech incydentów opisanych w pkt 7 i 8 może skutkowaó rozllviązaniem umowy z
winy Wykonawcy.
11. W przypadku ńęnęalizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5,

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego (tj. towarów
zamówionych, na które Wykonawca nię zrealtzował dostawy) u innego Wykonawcy w ilości i
asoĘmencie nie złealizowanym w terminie dostawy.
12. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartość przedmiotu umowy o wartośó tego

zakupu.
13. W przypadhlzakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązanyjest do zwrotu Zamawiającemu
różnicy pomiędzy cenązahąu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualne koszty transportu.

§3
Cena

1. Wartość maksymalna umowy, ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w
formularzu asorĘmentowo-cenowym (Załącnik nr 1 do umowy), wposi

złotych netto plus zŁotych
tytułem podatku VAT (stawki podatku VAT zgodnie z załącznikiem asortymentowo ilościowym
zńączonym do niniejszej umowy). Łącznie całkowita maksymalna wartość umowy brutto
wynosi ............(słownie ..........)

2. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę
w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącymzałącznik nr 1 do umowy .

3. Ceny wyszczególnione w ofercie w formularzu asortymentowo-cenowym będą stałe przetcĘ
okres r ealizacji umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że w cetię zawarte są wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej i
zgodnej z umo\ilą realizacji dostaw, w tym w szczególności: koszty opakowania, lbezpieczenia
towaru, transportu do oraz załadunkll, rozładunku i wniesienia do
pomieszczeń w siedzib ie Zamawiaj ącego.
5. ZamawiĄący zapłacizafaktycznię zamówione i dostarczone ilości towaru.
6. Strony zgodnie przyjmują, ze ilości produktów podane w formularzu asoĘmentowo-cenowym
są szacunkowe i mogą utrec zmniejszeniu, żn. nie stanowią ostateczrrego rozmiaru zamówienia, w
wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeh z Ęfr,ila nięzrealizowanych
dostaw albo podstawy do odmowy reaIizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych
skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw.

6. Zamawiający zasttzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w
przedmiocię zarnówienia z,zastrzeżęniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie przekroczona
maksymalna wartość umowy okręśłona w ust.l.
7. Wykonawcy nie przyshrguje ,w stosunku do Zamawiającego roszczenie o wypłatę

wynagrodzenia w kwocie maksymalnej określonej w ust. 1.

§4
Warunki płatności

ł"

L. Dane do wystawiania faktury VAT :
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Nabywca:
Gmina Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock
NIP 774 3135 712
2. Zamawiający oświadcza, że w
nalezności na

Odbiorca/Płatnik faktury VAT:

budzecie na rok 2022 posiada środki płatnicze na uregulowanie
wykonanie przedmiotu umowy:

;. piil;;jil;i;;;k;;;;;;;;; ;;:;:^#kT$"rT;J,*em w złoĘchpolskich na konto podane
na fakturzę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez ZamawiĄącego prawidłowo wystawionej
faktury.
4. Faktura Wykonawcy wystawiona będzie zgodnie z powszechnie obowiąntjącymi w
zakresie przepisami prawa i zuwzględnieniem uregulowań niniejszej umowy.
5. Faktura Wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą dŃą niż data wydania

Ęm

partii
towaru.
6. Wykonawcazobowiązany jest dostarczyó fakturę nie wcześniej niżwrazz dostawą towaru.
7. Za datę płatności uważa się datę obciążeniarachunku baŃowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynrrym podatnikiem podatku VAT.
9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizowaó płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płafirości tzw" split parament. Zapłatę w tym systemie uznĄe się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 3 umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a ustawy z drria 29 sierpnia L997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U.12020 t. poz. 1896 ze
zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znaj&Ąe się w wykazie podmiotów, o

którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( t.1. Dz,U.
202I t, poz. 685 ze zm.) tzw. bińej liście podatlrików VAT.
1I. JeżeIi Zamawiający stwierdzi, ze rachunek wskazany przęz Wykonawc ę na fakUrze nie spełnia
wymogów określonych w ust. 10 niniejszego paraglafu, Zamawiający wstrąrma się z dokonańiem
zapłaĘ za realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przęz Wykonawcę,
który będzie spełniał warunki określone w ust. 10. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa
do żądania odsetek za opóźnienie płatności za olłęs od pierwszego dnia po upływie terminu
płatności wskazanego w § 4 ust. 3 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze
rachuŃu spełniającego wymogi z ust. 10.

12. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawartę w ust. I0 oraz ust. 11

okażą się niezgodne zprn1,1dą.
13. Wykonawca zobowiąnlje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciązenia nałożonę z tego
tytułu naZamawiającego przęz organy administracji skarbowej orazzrekompensować szkodę, jaka
powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczegóIności, ale nie wyłącznie, z z*westionowanych
przęz organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie

wystawionychprzezWykonawcę faktur dokumentującychrealizację przedmiotu umowy.

§5
Gwarancja jakości

1. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczonę przęz niego towary będą wysokiej jakoŚci i będą

zgodne z obowiąntjącymi przepisami prawa i niniejszej umowy.

,ł"
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2. Na dostarczone do . . produkty spożywczę Wykonawcaldziela
gwarancji jakości na okres od daty ich dostarczenia do daty minimalnej trwałości (wskazanej przez
producenta).
3. W prąrpadku ujawnienia w okresie gwarancji wad jakościowych produktów spozywczych
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dokonania ich wymiany i dostarczenia do
wskazanego przęz ZamawiĄącego miejsca, w terminie ........... od da§ zawiadomienia go
o zaistniaĘch wadach,
4. W przypadku spornych spraw doĘczących gwarancji jakości dostarczonych produktów
spoĘwcrych zastosowanie mają zapisy § 6 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

§6
Reklamacje

I. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dniu dostawy oraz w okresie
gwarancji, kontroli towarów objętych przedmiotem umowy.

2. W przypadku dostarczenia towarów, których niewłaściwą jakośó można stwierdzić w dniu
dostawy, Zamawiający może odmówió przyjęcia kwestionowanej partii towaru. Strony sporządzają
na tę okoliczność protokół odbioru ilościowego i jakościowego.

3. W prrypadku spornych spraw dotyczących reklamacji - Zamawiający zastrzega sobie prawo do
pobrania próbek produktów spożywczych w celu zbadania w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej lub Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej AĘkułów Rolno-
Spozywczych właściwych miejscowo dla Zamawiającego. Orzeczenie wydane przez ww" instytucje
będzie o stateczną po dstawą do określeni a j akości produktów sp ozywczych,

4. KoszĘ badah, o których mowa w ust. 3 poniesie Wykonawca, jeśli oceńa jakości badanego
produktu spozywczego okaże się negatywna, w innym przypadku koszty badań poniesie
Zamawiający.

5. W prąrpadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zarnawiający
zastrzega sobie prawo żądaniawymiany wadliwego towaru.

6. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest zńatwić najpóźniej do godz. 12.30 (zgodnie
zzaproponowaną w ofercie godziną) w dniu dostawy.

§7
Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy w odniesieniu do'terminów
wskazanychw złożonym'zamówieniu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20ń wartości
zamówienia brutto zakażde kolejne 15 minut opóźnienia w danym dniu.
2. W prąrpadku stwierdzenia przry kńdorazowej dostawie przęz Zamawiającego jakichkolwiek
uchybień ilościowych lub jakościowych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy i ich
nieusunięcia w terminie wyznaczorIym przęz Zamawiającego, Zamawiający potrąci Wykonawcy z
należnego mu wynagrodzęniakarę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto zakażdy
stwierdzony ptzypadek. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z dostarczęnia

właściwego pod względem ilościowym lub jakościowym przedmiotu umowy.
3. W prąrpadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umow z przyczyn |eżących po stronie

wykonawóy, Wykonńca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej

maksymalnej wartości brutto umowy, wskazanej w § 3 ust. 1.

4. W prrypadku, gdy zostaną stwierdzone trzykrotnie, jakiekolwiek nieprawidłowoŚci w realizacji

umolwy spowodowane przyczpami lezącymi po stronie Wykonawcy, ZamawiĄący będzie

'{,
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uprawniony do rozwiązania umowy z przycTyn leżących po §tronie Wykonawcy w trybie
na§chmiastowym
5. Kary umowne będąnaliczaneniezalężnie od siebie.
6. Zamawiającemu przysfuguje prawo do odszkodowania, przewyższającego wysokoŚć
zastr zeżonych kar umownych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącanianależnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługuj ącego Wykonawcy, na co Wykonawc a wyraża zgodę.

§8
Odstąpienie od umowy

I. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w prrypadku nie rozpoczęcia
realizacjiumowy w ciągu 5 dni od daty złożertia pierwszego zamówienia.
ż. Zamawiający doptlszcza równiez mozliwość odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
częgo nie mozna było przewidzięó w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpió od

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawcamożę żądaójedynie wynagrodzenia naleznego mu z$uŁu wykonania częŚci

umoWy.
3" Odstąpienie od umowy powinno nastąpió w formie pisemnej pod rygorem niewaznoŚci i musi
zawier ać uzasadnienie.

§9
Osoby upoważnione ,

1. Wykonawca oświadcza, że osobą upoważnioną do codziennego kontaktowania się z
przedstawicielem Zamawiającego jest . .... tel.: .... Wykonawca może
upowazrrić inną osobę do stałego kontaktowania się z przedstawicielem ZarnawiĄącego, co nie
stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy. ' ł

2. Przedstawicielem ZamawiĄącego do codziennego kontaktowania się z Wykonawcą jest:

...... tel. . Zamawiający może upoważnió inną osobę

do stałego kontaktowania się z przedstawicielem Wykonawcy, co nie stanowi zmiany umowy i
wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.
3. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wyniknąó w związlłt z wykonaniem
niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jęj realizacją, Zamawiający upowaznia

§10
Zmiany umowy

1,. Zmianapostanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewazności
2. Niedopuszczalne jest pod rygorem niewazności wprowadzanię takich zmian i postanowień,

które był}by niekorz}stne dla Zarlawtającego, jezeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmieniĆ

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zwyjątkiemzmian:
1) ustawowej stawki podatku VAT, gdy nastąpi nnianacen brutto proporcjonalnie do zmiany stawki

VAT, tak w prąrpadku podwyzki jak i obnizki.
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2) zmian ilościowych w ramach asortymęntu określonego w formularzu asortymentowo-
cenowym, stanowiącym zŃącznik do niniejszej umowy, 1eżeli nie spowoduje to przekroczenia
wartości brutto umowy z § 3 ust.1 umowy;

§11
postanowienia końcowe

l, W przlrpadku jakiejkolwiek zmiany adresów, Strony zobowiązarte są do natychmiastowego
poinformowania o dokonanej zmianie. Zmianajest skuteczna od momentu poinformowania o niej
drugiej Strony. Zmiany adresów w całości lub w części nie stanowią zmiany umowy. W przypadku
niepowiadomienia zgodnie z umową o zmianie adresu przęz którąkolwiek ze Stron adresem

wiĘącym jest ostatni z podanych adresów.
2. Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzęcz stron oświadczĄą, ze umocowanie do
reprezentowania stron nie zostało zawieszonę ani w inny sposób ograniczone ani teżnie wygasło,
3. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i przepisom
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku zaistnienia sporu, właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowę sporządzonowdwóchjednobrzmiących egzemp|arzachpojednym dlakńdej zestron.

Zamawiający: Wykonawca:

dla
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