
WZÓR 

UMOWA Nr ......./IBGD/2015 

zawarta w dniu ……2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie (01-

473) przy ul. Kocjana 3 wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000373652, posiadającą NIP 5222967596, REGON 142732693, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

ANDRZEJA KARBOWIAKA   Dyrektora 

AGNIESZKĘ CELIŃSKĄ    Zastępcę Dyrektora 

 

a 

 

…………………….. z siedzibą w ……………. (…………) przy ul. ………… wpisaną przez 

Sąd Rejonowy dla ………….. w ………….., ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………….., 

posiadającą NIP ………………., REGON ………………….., 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

………………………… – …................... 

 

o następującej treści: 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa pieczywa i świeżych wyrobów 

ciastkarskich zgodnie z treścią złożonej oferty stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, licząc od daty jej podpisania, tj.: do dnia 

…………………. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty brutto, określonej w § 3 ust. 1 

umowy. 

§ 2 

1. Dostawy towaru, określonego w § 1 ust. 1, realizowane będą sukcesywnie w oparciu o bieżące 

zamówienia składane Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego towar w 

cenach jednostkowych i ilościach określonych w Załączniku nr 1 zgodnie z zamówieniami, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Terminy dostaw towaru realizowane będą według potrzeb Zamawiającego w dniach od 

poniedziałku do piątku w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego (pismo, 

fax, telefon) w godzinach od 8.00 do 12.00. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rezygnacji z części towarów 

(asortymentu), wynikające z braku lub ograniczenia zapotrzebowania po stronie Zamawiającego i 

w związku z tym niezrealizowania całości przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania. 

5. Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 4, nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, w szczególności nie służy mu 

roszczenie o realizację dostawy w wielkościach wskazanych w ofercie ani roszczenie o utracone 

korzyści. 



§ 3 

1) Całkowita wartość przedmiotu umowy stanowiąca sumę wartości poszczególnych zamówień 

bieżących nie przekroczy ……………….. brutto (słownie: ……………………….) i zawiera, 

poza kwotą ………………………… netto (słownie:…………………….), podatek VAT i 

wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym opłaty 

celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, koszty transportu, itp. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałych cen w czasie trwania umowy. 

 

§ 4 

Przedmiot umowy spełniał będzie wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności określone w 

przepisach prawa, w tym m.in. w: 

a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 

136, poz. 914 z późn. zm.), rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, w tym zwłaszcza 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania 

środków spożywczych (Dz. U. Nr 137 poz. 966 z późn. zm.) oraz zgodnie z normami jakościowymi, 

systemem HACCP, 

b) ustawie z dnia 21 grudnia  2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. Dz. U. z 

2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do ustawy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia towaru posiadającego odpowiednie świadectwa oraz spełniającego obowiązujące 

wymagania i normy jakościowe, 

b) dostarczenia towaru o maksymalnie długim terminie przydatności/ważności, nie mniej niż 

połowę okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, 

c) bezpłatnego dowozu towaru do Zamawiającego na własne ryzyko i koszt, 

d) dostarczenia towaru specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika, 

spełniającym obowiązujące wymogi prawne; środek transportu musi spełniać obowiązujące 

wymogi sanitarne i HACCP do przewozu produktów spożywczych, w odpowiednich 

opakowaniach (zamknięte, nieuszkodzone), pojemniki plastikowe, z pokrywami, czyste, bez 

obcych zapachów, powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu i posiadać atesty 

do kontaktu z żywnością. Elementy powinny być ułożone w opakowaniu w sposób 

niepowodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd środka spożywczego 

e) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej odpowiedzialności  

za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

f) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów oraz 

ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych. 

2. Wykonawca zapewnia dołożenie najwyższej staranności przy realizowaniu złożonych przez 

Zamawiającego zamówień bieżących, uwzględniając najwyższe standardy i polskie normy. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą umowną, jak też deliktową, w tym ponosi odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

  

§ 6 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego dokonywać będzie właściwy przedstawiciel Zamawiającego 

w oparciu o złożone pisemnie, fax-em lub telefonicznie zamówienie bieżące oraz fakturę VAT. 



2. Zamawiający ma prawo składania reklamacji ilościowych w dniu dostarczenia towaru przez 

Wykonawcę, a jakościowych w chwili ujawnienia wad towaru. W przypadku dostarczenia 

towaru: 

a) z wadami jakościowymi - Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na 

towar wolny od tych wad. Cechy dyskwalifikujące przedmiot zamówienia to w szczególności: 

obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, brak jednorodności, 

obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, zerwane plomby, 

zabrudzenia, brak ciągu chłodniczego 

b) środkiem transportu, nie spełniającym wymagań określonych w § 5 ust. 1 lit. d) - 

Zamawiający może odmówić jego przyjęcia, 

c) niezgodnego ze złożonym w zamówieniu bieżącym asortymentem lub ilością - Zamawiający 

może odmówić przyjęcia dostawy i żądać dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem, 

d) z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania, 

Zamawiający postawi go do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie 

telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 

3. W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy Zamawiający może odmówić jej przyjęcia i 

dokonać zakupu u osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy. Różnice wynikające z wysokości 

ceny umownej i detalicznej (u innego dostawcy) ponosi Wykonawca. 

4. Podstawą reklamacji jest sporządzenie stosownego protokołu reklamacyjnego sporządzonego 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego 

5. Uwzględnienie reklamacji: 

1. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest, 

w terminie 8 godzin od chwili przekazania protokołu reklamacyjnego Wykonawcy, do 

wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego 

tytułu, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

2. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Zamawiający, w terminie do 8 godzin 

obowiązkowo zawiadomi pisemnie Zamawiającego. 

6. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę: 

a) Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji jakościowej w terminie 8 godzin, zobowiązany 

jest skierować natychmiast swojego przedstawiciela do Zamawiającego w celu wzięcia 

udziału w komisyjnym pobraniu prób produktów wadliwych. W przypadku nie stawienia 

się przedstawiciela Wykonawcy w terminie do 6 godzin od chwili przekazania protokołu 

reklamacyjnego Wykonawcy, Zamawiający zleci Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

właściwej miejscowo dla Zamawiającego, pobranie prób towaru do zbadania bez jego 

udziału. Próbki produktów wadliwych zostaną przekazane do zbadania w akredytowanym 

laboratorium właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

b) Orzeczenie wydane przez w/w laboratorium będzie traktowane przez strony umowy, jako 

ostateczne. Koszty pobrania, transportu i badań prób ponosi Strona, której ocena okaże 

się błędna. 

c) Pobranie próby i przekazanie jej do badania nie zwalnia Wykonawcy od dostarczenia 

Zamawiającemu zamiennej partii towaru niepodlegającego zakwestionowaniu. 

7. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień ustępów poprzedzających 

Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo nabycia towaru w 

zakwestionowanej ilości u osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy. Różnicę wynikającą z 

wysokości ceny umownej i detalicznej (u innego dostawcy) ponosi Wykonawca. 

8. W przypadku braku towaru objętego umową Zamawiający ma prawo zakupu niedostarczonego 

asortymentu u osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

 



§ 7 

a) Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu do 30 dni od daty 

otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

b) Na fakturze VAT Wykonawca ma obowiązek wymienić: 

a) nazwę asortymentu, 

b) jednostkę miary, 

c) ilość towaru, 

d) cenę jednostkową netto, 

e) wartość netto, 

f) stawkę podatku VAT, 

g) kwotę VAT, 

h) wartość brutto. 

c) Zamawiający wstrzyma się z zapłatą za dostarczony towar w przypadku otrzymania faktury 

wystawionej niezgodnie z  ust 2. 

d) W przypadku zmniejszenia cen rynkowych produktów należących do asortymentu objętego 

niniejszą umową ceny zostaną odpowiednio zmniejszone, po udokumentowaniu przez 

Zamawiającego i za zgodą Stron.   

e) Wykonawcy przysługuje zapłata za odebrany bez zastrzeżeń i niewadliwy przedmiot umowy. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymywania dokumentów sprzedaży i dostaw w formie 

papierowej bądź w formie pliku poprzez eksport do programu Small Business firmy Symplex na 

wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. 

 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym za nieterminową 

dostawę, Wykonawca pokryje szkodę doznaną z tego tytułu przez Zamawiającego w pełnej 

wysokości. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 

a)  w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności polegającego na stwierdzeniu braków ilościowych lub jakościowych 

dostarczonego towaru - w wysokości 10% wartości brutto zamówienia bieżącego za 

każde naruszenie, 

b)    w przypadku nieterminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia - w wysokości 8 % 

wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki; 

c)    z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

- w wysokości 20% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy 

Wykonawca nie podjął czynności związanych z realizacją umowy lub nie kontynuuje ich, 



pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego terminu do 

podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową. 

3. Odstąpienie od umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej ze 

wskazaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 

30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o okoliczności uzasadniającej odstąpienie 

od umowy. 

§ 10 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do 

żądania pokrycia szkody i zapłaty kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 8, w przypadku: 

1. trzykrotnego uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, 

2. dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanych produktów rozstrzygniętych na 

korzyść Zamawiającego w drodze postępowania określonego w § 6, 

3. zaniechania realizacji dostaw z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

4. innych rażących naruszeń postanowień umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy w następujących przypadkach: 

1. zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym zmiany 

obowiązujących stawek podatku VAT (zmiana umowy nastąpi w zakresie wynikającym z 

tychże przepisów prawa), 

2. przedłużenie terminu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania asortymentu będącego 

przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może w zależności od potrzeb 

zamówić większą ilość jednego z asortymentów będących przedmiotem zamówienia, kosztem 

innego pod warunkiem, że ogólna wartość umowy określona w § 3 ust. 1 nie ulegnie zmianie, 

3. zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu / 

produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości 

i parametrach, w cenie nie wyższej niż zawarta w ofercie przetargowej stanowiącej Załącznik 

Nr 1 (zmiana dotyczyć może zastąpienia wycofanych produktów nowymi produktami); 

4. zmiany cen rynkowych na produkty objęte niniejszą umową (zmiana cen – podwyższenie lub 

obniżenie - nastąpi zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS); 

niezależnie od powyższego Wykonawca zawsze może obniżyć ceny towarów objętych 

niniejszą umową. 

2. Każda zmiana umowy dokonana będzie za zgodą obu Stron w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 12 

Osobami do kontaktów są: 

    1) ze strony Zamawiającego: …..............., Tel. ….............. e-mail …………………. 

    2) ze strony Wykonawcy: ………………., Tel. …………………, e-mail:  ………… 

 

§ 13 

1. Ewentualne spory Stron rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 



3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

4. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

    - Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 


