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Załącznik nr 2 
 

WZÓR 
          

UMOWA DOSTAWY Nr CKiW.DZP.273.13.2018 
 
zawarta w dniu ........................  2018 r. w Oleśnicy pomiędzy: 
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, 
z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 56-400 Oleśnica, zwanym dalej Zamawiającym i 
reprezentowanym przez:  
Przemysława Adama Wróbel – Dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy 
 
a 
.................................................................................................................................................... 

z siedzibą ...................................................................................................................................,  

zwaną dalej Dostawcą i reprezentowaną przez ………............................................................. 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

udzielenie jest wyłączone na podstawie art.4 pkt.8 z obowiązku stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986), o następującej treści: 

§  l 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w zakresie części 
nr .............................................................................................. na potrzeby stołówki 
w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.03.2019 r. zgodnie warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz 
ofertą złożoną przez Dostawcę.  

2. Oferta wraz z załączonymi Formularzami cenowymi złożona przez Dostawcę, zawierająca 
specyfikację asortymentowo- ilościowo- cenową, stanowi integralną część umowy jako 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości towaru określonego w Załączniku nr 1 
do umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych 
wyszczególnionych w Formularzach cenowych. Zmiany w tym zakresie nie stanowią 
zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.  

 
§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw sukcesywnie partiami min. 
……… razy w tygodniu, zgodnie z zadeklarowaną w złożonej ofercie częstotliwością. 
(Dla Części nr 5 powyższy zapis brzmi: „Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia 
ciągłości dostaw sukcesywnie partiami zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.”) 

2. Termin i wielkość dostawy każdej partii towaru będą wynikiem jednostronnej dyspozycji 
Zamawiającego, określającej rodzaj i ilość towaru, wysyłanej Dostawcy drogą telefoniczną 
(tel. ……………….…...) lub mailową (mail …………………….………..…………).  

3. Zamówienia kolejnych partii towaru będą składane do godziny 13:00 w przeddzień 
realizacji dostawy. Dostawa będzie realizowana następnego dnia w godzinach 7:00 - 11:00.  

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od 
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.  

5. W wyjątkowych, nieprzewidzianych sytuacjach Zamawiający zastrzega możliwość 
złożenia dodatkowego zamówienia w tygodniu, ponad częstotliwość określoną w pkt. 1.  

6. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy,  
ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica.  
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§ 3 

1. Towar będzie dostarczony transportem Dostawcy, przeznaczonym odpowiednio do 
przewozu określonych towarów żywnościowych.   

2.  Do chwili dostarczenia towaru ryzyko utraty bądź szkodzenia  towaru obciąża Dostawcę.  
3. Odbiór ilościowy i jakościowy zamówionej partii towaru będzie dokonywany przez 

pracownika Zamawiającego w obecności przedstawiciela Dostawcy na podstawie 
dostarczonej równocześnie faktury VAT i dowodu dostawy.   

4. Pracownik Zamawiającego potwierdza zgodność ilościową i jakościową, w tym terminową 
przydatność do spożycia oraz brak uszkodzeń produktów i opakowań bezpośrednich, 
których uszkodzenie może być przyczyną pogorszenia warunków lub niedopuszczalnością 
spożycia, pisemnie na dostarczonej fakturze VAT i dowodzie dostawy.   

5. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze, 
Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Dostawcę, a Dostawca dostarczy niezwłocznie 
towar wolny od wad lub uzupełni niedobór ilościowy.  

6. W przypadku dostawy nieterminowej lub dostawy produktów złej jakości i powstałych 
z tego tytułu szkód, Dostawca zostanie obciążony kosztami ich usunięcia.  

 
§ 4 

1. Wartość umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy ustala się szacunkowo 
w wysokości ………………zł (słownie: ……………………………………) w tym VAT 
……………. zł i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej 
wysokości ani prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Dostawcę 
w przypadku zmniejszenia zamówień.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę 
wynagrodzeń cząstkowych za zrealizowane dostawy cząstkowe zgodnie z dyspozycjami 
opisanymi w § 2 pkt. 2.  

3. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 do umowy są obowiązujące przez cały 
okres trwania umowy.  

4. Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. 
podatek VAT, koszty transportu oraz rozładunku w miejscu realizacji zamówienia.  

5. Należność za dostarczony towar będzie regulowana przelewem na konto bankowe 
Dostawcy w terminie 60 dni od daty każdorazowej dostawy.  

 
§ 5 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji 
umowy o zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 922). 
 

§ 6 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Dostawcy w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy (nie mniej niż 1000 zł),  

b) za nieterminową dostawę partii towaru opisaną w § 2 pkt. 3, w wysokości 10% wartości 
zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 100 zł za każdy dzień).  

2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej opisanych kar umownych z przysługujących 
mu należności, wynikających z faktur VAT.  

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia szkód przewyższających wartość zastrzeżonych 
kar umownych na zasadach ogólnych.  

 
§ 7 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w razie powtarzających się 
reklamacji ilościowo-jakościowych (np. nieterminowe realizacje poszczególnych dyspozycji, 
dostarczanie towaru po upływie terminu ważności).  
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§ 8 

1. Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Dostawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi pod 
rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z obowiązkiem zapłaty przez 
Dostawcę kary określonej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.  

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany, aneksy, uzupełnienia jak również wypowiedzenie niniejszej umowy 
winno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Dostawcy, z wyjątkiem zmiany ilości towaru na zasadach 
określonych w § 1 pkt. 3 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu w sytuacji 
zmiany ceny tylko o kwotę wzrostu lub obniżki ceny u producenta pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu od producenta potwierdzającego zmianę. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu w 
zakresie:  
a) zmiany nazwy, siedziby Stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 

identyfikacyjnych,  
b) w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana 

urzędowej stawki podatku VAT, 
c) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.  

 
§ 10 

Osobami wyznaczonymi przez Strony do realizacji zawartej umowy są:  
a) reprezentująca Zamawiającego Pan/Pani ……………………….......... tel. ……………… 
b) reprezentująca Dostawcę Pan/Pani ………………………….….......... tel. ……………… 

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 12 
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będą 

rozstrzygać polubownie.  
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.  
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd 

miejscowo właściwy dla Wykonawcy. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
                 DOSTAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY 


