Załącznik nr 4
do Zaproszenia do składania ofert
z dnia 1 grudnia 2010 r.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn.zm.).
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Przedmiot i czas trwania umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa: mrożonek.
Specyfikację produktów, ilości oraz ceny zawiera/zawierają załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wartość Umowy brutto wynosi: ……………. zł. ( słownie złotych: ……………………………….……………… …/100 ).
Umowa zawarta jest na okres od ….. grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem:
a) Umowa wygasa wcześniej wskutek wyczerpania jej wartości,
b) Umowa może ulec przedłużeniu, jeśli w terminie jej obowiązywania nie wyczerpano jej wartości.
Wykonanie umowy
Przez wykonanie umowy rozumie się dostawę przedmiotu zamówienia sukcesywnie na wezwanie
Zamawiającego do jego siedziby i zgodnie ze specyfikacją rodzajową oraz ilościową przekazywaną
każdorazowo w zamówieniu Dostawcy.
Zamówienia będą przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………….. lub
telefonicznie/faksem na numery …………………… . W przypadku braku możliwości odczytania zamówienia
w części lub całości, Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia niezwłocznie Zamawiającego o tym
fakcie. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować jak pkt. 29.
Dostawca będzie realizował zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku
nie wskazania tego terminu, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar w ciągu 2 dni roboczych od
daty otrzymania zamówienia.
Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach
prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem
niezbędne certyfikaty lub atesty i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie.
Dostawca udziela gwarancji jakościowych na dostarczone towary, w tym gwarantuje co najmniej ……. –
dniowy termin ważności produktów od daty dostawy.
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w opakowaniach określonych Polskimi Normami lub
Normami Branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru
i środka transportu.
Transport towarów będzie realizowany zgodnie z wymogami prawa oraz w sposób odpowiadający
właściwości towaru i środka transportu.
Dostawca dostarcza towar własnym transportem i na własny koszt.
Strony dopuszczają możliwość nie wykorzystania w pełni lub przekroczenia ilości poszczególnych
asortymentów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w ramach jej wartości.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiający, na wniosek Dostawcy, może wyrazić zgodę na zamienne
zastosowanie produktów równoważnych do produktów zaoferowanych; warunkiem koniecznym
uzyskania akceptacji dla dostawy takiego produktu jest wykazanie, że jego jakość nie będzie gorsza od
produktu zaoferowanego pierwotnie.
Zmiana asortymentu, o której mowa w pkt. 14 nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca dostarczając produkty równoważne zobowiązuje sie stosować ceny nie wyższe od cen
ofertowych, a w przypadku niższych cen zakupu stosować marże jak w ofercie.
Zamawiający, ze względu na naturalny rozwój w branży spożywczej, a także ze względu na specyfikę
działania zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamiennych lub nowych pozycji w przedmiocie
zamówienia, co zostanie usankcjonowane aneksem do Umowy.
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18. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi, chyba, że jest to towar reklamowany, którego obowiązek
odbioru spoczywa na Dostawcy.
19. Zamawiający zobowiązany jest do zbadania towaru zgodnie z fakturą VAT, pod względem ilościowym.
20. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady towaru Zamawiający obowiązany jest pod rygorem
utraty uprawnień z tytułu rękojmi zawiadomić Dostawcę o stwierdzonych wadach pisemnie,
telefonicznie lub faksem.
21. Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady towaru stwierdzone po upływie
okresu, w którym zgodnie z obowiązującymi normami towar zachowuje przydatność do użytku.
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Warunki rozliczeń
Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy należność wg ceny ofertowej, tj. zgodnie z pkt. 3.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za pobrany towar, wyszczególniony na fakturze,
przelewem na konto Dostawcy lub gotówką w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Strony ustalają możliwość zmiany cen jedynie w następujących przypadkach:
a) zmiany stóp procentowych podatku od towarów i usług VAT dotyczących przedmiotu dostawy,
b) zmiany cen urzędowych na oferowane towary – jeśli dotyczy,
c) w przypadku udokumentowanej przez Dostawcę podwyżki cen producentów, jeśli wysokość
wzrostu ceny nie przekroczy 6 % wartości początkowej danego asortymentu w całym okresie
obowiązywania Umowy,
d) w każdym przypadku, o ile zmiana cen jest korzystna dla Zamawiającego.
Zmiany te nie mogą powodować wzrostu ceny przedmiotu zamówienia wykraczającej poza zakres
procentowej podwyżki czynników pośrednich i mogą dotyczyć okresu występowania w/w czynników.
Zamiar dokonania zmiany ceny towaru przekazany zostanie Zamawiającemu z 10-cio dniowym
wyprzedzeniem w formie pisemnej ( listownie lub faksem ) z podaniem przyczyny i proponowanej
wielkości zmiany.
Zmiana ceny dokonana na warunkach określonych w pkt. 24 lit. a – c wymaga sporządzenia aneksu do
Umowy.
Kary umowne
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Dostawcy
przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. Odsetki stanowią oddzielny tytuł.
W przypadku realizowania dostaw w całości lub w części z opóźnieniem w stosunku do terminu
określonego w pkt. 7, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości
Umowy określonej w pkt. 3 za każde 3 dni robocze opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości
10% wartości umowy brutto określonej w pkt. 3.
Termin zapłaty zobowiązań z tytułów określonych w pkt. 27 – 29 wynosi 7 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty.
Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty należności i zobowiązań.
Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

Postanowienia końcowe
33. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
34. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić uprawnień wynikających z niniejszej umowy
na inne podmioty.
35. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie należeć będzie do Sądu
Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Strona 2 z 2

