UMOWA Nr ............../2019/BOU
W dniu .................................... r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą przy
pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, zwanym w dalszej części
ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:
pana Jarosława Szajnera - Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, z upoważnienia którego działa:
pan Tomasz Kałduś - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu, na podstawie upoważnienia nr 20/5/2019
z dnia 18 stycznia 2019 r., którego kserokopia stanowi wraz z kserokopią powołania dyrektora
generalnego nr BKO-III.21111.1.279.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku odpowiednio załącznik nr 1 i
2 do umowy
a
……………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w……………………………………………………………..………………………………..,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w [….]
Wydział
[….]
Gospodarczy
KRS
pod
numerem
KRS
[….]
NIP ………………………, REGON ………………….., zwanym dalej WYKONAWCĄ
reprezentowanym przez: [….].
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2018 poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania produktów spożywczych i napojów
na rzecz Zamawiającego, zgodnie z ofertą z dnia………. stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment, ilości i ceny jednostkowe - zawiera
załączona oferta Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust.1.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia standardy jakościowe określone ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentu,
przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie, przy czym całkowita wartość
dostarczonych produktów nie może przekroczyć kwoty określonej w § 3 ust.1. Żadne z
postanowień niniejszej umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania
zakupu.
§2
TERMIN

1.
2.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy licząc od dnia podpisania lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1.
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
1) dokonania przez Wykonawcę co najmniej dwóch dostaw niezgodnych z umową, w szczególności
co do jakości lub ilości zamówionego towaru,
2) braku wymiany przez Wykonawcę wadliwego lub przeterminowanego już w chwili dostawy
towaru na nowy, zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
3) co najmniej dwukrotnego dokonania dostawy z naruszeniem terminu dostawy,
4) innego istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę.
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§3
WARTOŚĆ UMOWY
1.
2.

Strony ustalają maksymalną wartość umowy (maksymalna wartość wszystkich zamówień) na kwotę
……………….……zł. brutto (słownie……….…………………………………………………..zł.).
Ostateczna wartość zamówienia będzie wynikała ze zrealizowanych w czasie trwania umowy dostaw
częściowych, nie przekraczających kwoty ustalonej w § 3 ust. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie ustalone w oparciu o rzeczywiście zamówione i zrealizowane dostawy.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Zamawiający przekaże wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, przelewem na konto
Wykonawcy nr ………………………………………, po zrealizowaniu każdej dostawy częściowej,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

2.

Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.

Podstawą do wystawienia faktury jest pokwitowanie odbioru dostawy częściowej, które powinno
stwierdzać, że dostarczona ilość i jakość produktów jest zgodna z zamówieniem.

4.

W przypadku dostawy mniejszej ilości, Zamawiający może:
1) odmówić przyjęcia dostawy nieodpowiadającej zamówieniu,
2) przyjąć dostawę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy dotyczy wyłącznie ilości rzeczywiście
dostarczonej.
§5
GWARANCJA

1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment, który nie jest przeterminowany i ma
minimum:
1) dwunastomiesięczny termin ważności w stosunku do towarów wskazanych w ofercie jako
te, co do których wymagany jest taki termin ważności,

2.

2) trzymiesięczny termin ważności w stosunku do towarów wskazanych w ofercie jako te, co
do których wymagany jest taki termin ważności.
W przypadku stwierdzenia wady towaru lub stwierdzenia że, termin przydatności produktów
do spożycia jest krótszy niż 14 dni bądź jego przeterminowania w chwili dostawy, Wykonawca
wymieni go na nowy bez dodatkowych opłat, w terminie 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
§6
WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb do końca trwania umowy, po
uprzednim uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całego asortymentu, który został
określony w załączniku nr 3 do umowy.
3. Jeśli zajdzie przesłanka, o której mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i
dokona jego rozładunku.
5. Termin dostaw i zakres asortymentu będą ustalane w następujący sposób:
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1) Zamawiający zgłosi Wykonawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie rodzaj oraz ilość
asortymentu;
2) zamówiona partia asortymentu będzie dostarczona przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego lub innego wskazanego przez niego miejsca w terminie nie dłuższym niż
dwa dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
3) dostawy będą realizowane w godz. od 9.00 do 15.00, po wcześniejszym zawiadomieniu
Zamawiającego o terminie dostawy.
6. Każda dostawa musi zawierać asortyment określony w zamówieniu.
7. W przypadku kiedy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązania w terminie, Zamawiający ma
prawo do zakupu asortymentu określonego w załączniku do umowy u innego dostawcy,
a artykuły dostarczone po terminie może zwrócić, na koszt Wykonawcy bez obowiązku zapłaty
za zwracane towary. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od dostawy. Zamawiający
może również towarów dostarczonych po terminie nie przyjąć.
§7
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1.
2.
3.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami
do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
należytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią
swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§8
KARY UMOWNE

1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto
określonego § 3 ust. 1, w wypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego ze
skutkiem natychmiastowym na mocy § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
W razie zwłoki w realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wartości dostawy częściowej, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki ponad termin ustalony w § 6 ust. 5 pkt 2.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych
w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody
na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Kary umowne określone w niniejszym paragrafie będą potrącane z faktur, na co Wykonawca
wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory pomiędzy stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strony wyznaczają następujących przedstawicieli upoważnionych do kontaktów w sprawach
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realizacji niniejszej umowy oraz kontroli jej przebiegu, a zmiana tych osób nie będzie
wymagała aneksowania całej umowy tylko potwierdzenia drogą elektroniczną lub faksem:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………….. tel. ……………….
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………… tel. ………………
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Upoważnienie Nr 20/5/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.
2. Akt powołania Dyrektora Generalnego nr BKO-III.21111.1.279.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
3. Oferta z dnia ………………..
4. Klauzula informacyjna RODO.
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