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Załącznik nr 5 do SWZ  

(PROJEKT) UMOWY  

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – …………….. 

Nr…………………….. zawarta w dniu ……………………. r. we Lwówku Śląskim 

pomiędzy Fundacją im. Św. Krzysztofa we Lwówku  Śląskim  z siedzibą przy ul. 

Kościelnej 27, 59-600 Lwówek Śląski 

NIP: 6161564633, 

REGON: 369585670, 

reprezentowaną przez dr Krzysztofa Kiełbowicza – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez - ………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie 

postępowania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020" w ramach projektu „CIS przepustką do godnego życia”  – którego 

celem  jest poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej, poprzez 

utworzenie Centrum Integracji Społecznej we Lwówku Śląskim, oraz realizacja programu 

reintegracji społecznej i zawodowej dla 60(35K/25M) mieszkańców, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2022 r., nr 

umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD na lata 2014-

2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna 

integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.  

2. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez dostawcę artykułów żywnościowych – 

………………………………………………………………………………………………

…..  

3. Szczegółowy wykaz artykułów żywnościowych, ich rodzaj, planowana ilość i ceny 

jednostkowe określa formularz ofertowy. Formularz ofertowy oraz specyfikacja 

warunków zamówienia stanowią integralną część umowy.  

4. Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, 

odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne 

spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t. j. Dz.U 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.)  

5.  Dostarczane produkty winny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości w 

opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać 
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produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych zapachów, 

zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych oraz dostarczane nie późnej niż w połowie 

okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.  

6. Transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość produktów. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów 

(ukryte, nieukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów. W przypadku 

dostarczenia artykułów nienadających się do spożycia zostaną one zwrócone Wykonawcy 

na jego koszt. Świeży towar zostanie dostarczony Zamawiającemu w tym samym dniu, na 

koszt Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od wymaganej godziny 

dostawy właściwej dla danej części zamówienia. W przypadku dostarczenia artykułów w 

mniejszej ilości niż wymaga Zamawiający lub niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca 

zobowiązuje się do uzupełnienia na własny koszt (transport) brakujących ilości lub 

wymiany mylnie dostarczonego zamówienia w tym samym dniu na koszt Wykonawcy w 

czasie nie dłuższym niż dwie godziny od wymaganej godziny dostawy właściwej dla 

danej części zamówienia. 

8. W przypadku niedotrzymania warunków powyżej określonych lub braku możliwości 

realizowania dostaw, Wykonawca wskaże innego dostawcę, który zrealizuje dostawę na 

warunkach przewidzianych niniejszą umową lub Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zakupu brakujących artykułów żywnościowych u innego Wykonawcy, a powstałymi w 

ten sposób kosztami zostanie obciążony Wykonawca, z którym zamawiający zawarł 

umowę o udzielenie zamówienia. 

9. Dostawa zamówionych produktów winna być wykonywana środkami transportu 

spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.), 

udokumentowane decyzją/opinią wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub 

Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dla danej grupy produktów, które 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy dostawie na każde żądanie 

Zamawiającego. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać czystą 

odzież ochronną. 

 

§ 2 Termin realizacji umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 14 miesięcy. Planowany termin realizacji od 

…..05. 2021 r. do 30.06.2022 r. 

2.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w formie zamówień 

cząstkowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Każde zamówienie 

cząstkowe będzie określało rodzaje zamawianych artykułów oraz ich ilości. Koszty 

dowozu, zabezpieczenia towaru, ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku i 

wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

Zamówienia przekazywane będą Wykonawcy w formie e-mailowej lub telefonicznej w 

każdy piątek do godz. 12.00 na kolejny tydzień 

3.  Termin dostaw: 

 część I, II, III,IV V i VII zamówienia – poniedziałek do godz. 8.00,  

 część VI zamówienia – codziennie do godz. 8.00, 
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z wyłączeniem dni świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych artykułów spożywczych 

według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu. 

5. Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem do siedziby Centrum 

Integracji Społecznej przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim na własny koszt wraz z 

rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Odbiór ilościowo- jakościowy odbywać się będzie na podstawie dokumentu WZ, w 

którym podana będzie: nazwa zamawianego produktu, ilość oraz cena jednostkowa 

netto/brutto – wg. wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

7. Artykuły spożywcze dostarczone niezgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku do 

umowy lub złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostaną zwrócone 

Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

 

 

§ 4 Wynagrodzenie 

 

1. Strony uzgadniają, że szacunkowa wartość Umowy wynosi ……… zł. brutto (słownie: 

……………………. ), w tym……………. podatku VAT. 

2. Wartość Umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych na 

podstawie załącznika Części …… zamówienia do  formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy. 

3. Ceny jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty 

związane z dostawą towaru do siedziby Zamawiającego – Centrum Integracji Społecznej, 

a w szczególności transport, opakowanie, zabezpieczenie towaru na czas transportu, koszt 

załadunku i rozładunku, podatek VAT i są niezmienne przez okres obowiązywania 

umowy.  

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie wystawionego 

i zaakceptowanego przez Zamawiającego dokumentu WZ w oparciu o ceny jednostkowe 

wskazane w formularzu ofertowym. 

5.  Zamawiający zastrzega prawo do przedłużenia okresu płatności wynikających z cyklu 

rozliczeń w ramach projektu, nie dłużej jednak niż do dnia następnego po otrzymaniu 

transzy dofinansowania, w tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia  

z tytułu odsetek karnych. 

6.  Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia  

      Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 

 

§ 5 Warunki płatności 

 

1. Płatności przekazywane będą na wskazany numer konta w terminie do 14 dni, po 

przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej niż raz na miesiąc). Wykonawca 

wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie wykonaną 

liczbą dostaw, na podstawie dokumentów WZ. 

2. Wykonawca wystawi fakturę, na której umieści dane: - nabywcy – Fundacja im. Św. 

Krzysztofa we Lwówku  Śląskim, ul Kościelna 27, 59-600 Lwówek Śląski, NIP: 

6161564633 
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3. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie zapłaty 

swojemu bankowi. 

 

 

§ 6 Kary 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wydaniu towaru w 

wysokości 20% wartości towaru brutto objętego dostawą.  

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku trzykrotnego 

nałożenia na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w ust. 1. Zamawiający może 

skorzystać z odstąpienia w terminie 7 dni od dnia nałożenia 3 kary.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% 

kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

4.  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź wykonuje nienależycie zobowiązania wynikające z 

Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar 

umownych.  

5. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

§7 Zmiana Umowy 

 

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w 

sytuacji przedłużenia terminu realizacji projektu i nie wykorzystania ilości produktów 

wyspecyfikowanych w formularzu cenowym przy zachowaniu cen jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy (wydłużenie/skrócenie 

okresu realizacji projektu), 

b) zmiany spowodowane:  

 siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym, 

 zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

 zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ 

na realizację umowy, 

 zmianami formalno-organizacyjnymi.  

4. Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki 

zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej 

umowy.  
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§8 Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku wskazania w punkcie poprzednim Wykonawca może zażądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy  

4)  wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca  

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy 

6)  zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w 

związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami). 

3.   Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony. 

5.  Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

       Zamawiający                                                                                    Wykonawca 

 ……………………………                                                        …………………………… 
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Załącznik do umowy …………………….  

 

Karta Kontroli Przyjęcia Towaru data………………………… godzina …………… 

 

 
Krytyczny punkt kontroli – Przyjęcie artykułów spożywczych Odpowiedzialny: pracownik kuchni 

Miejsce: 

magazyn 

Sposób monitorowania:  

ocena wizualna, stan opakowań,  

Niezgodność z zamówieniem, eliminuje dany środek lub 

partię z dostawy lub całą dostawę 

 

Zaplanowane działania korygujące: nie 

przyjęcie towaru 

Data przyjęcia towaru: Dokument dostawy: 
Sprawdzenie zawartości dostawy: Z – zgodne  

N - niezgodne 
Uwagi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Decyzja o dostawie towaru: Przyjęto/Nie przyjęto Podpis przyjmującego 

 

 

 


