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UMOWA NR ……………………… 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie §13 Regulaminu planowania, zasad 

organizacji i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł netto 

obowiązującego w Pałacu Młodzieży w Warszawie, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne 

dostawy mięsa i wędlin do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka 

w 2022 roku,  została zawarta umowa (zwana dalej “Umową”) w dniu .......................................... 

między: 

Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia ……………  

Nr …………………………….………. przez dyrektora Pałacu Młodzieży w Warszawie Bartłomieja 

Krynickiego, (zwanym dalej: “Zamawiającym”) 

Adres do korespondencji z Zamawiającym: 

Pałac Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 

a 

firmą 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………. 

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

łącznie zwane “Stronami” 

 

o następującej treści: 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późń. zm.) do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów ww. 

ustawy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

- mięsa i wędlin, których rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe określa formularz cenowy, 

stanowiący załącznik do Umowy. 

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle wskazaniu takiemu każdorazowo 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia 
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publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Sukcesywne dostawy 

mięsa i wędlin do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. 

warmińsko-mazurskie” z zastrzeżeniem, by ich parametry jakościowe były co najmniej takie same 

jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego. 

W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, 

że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego 

specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać 

wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu 

z asortymentem opisanym przez Zamawiającego  (skład, wagę, gramaturę itp.). 

3. Wymagania organizacyjne: 

a) wykonanie Umowy obejmuje sukcesywne dostawy poszczególnych artykułów spożywczych    

w oparciu o złożone przez Zamawiającego zamówienie, w którym określi on termin oraz 

asortyment zamówienia; 

b) czas dostawy: do 2 godzin od otrzymania zamówienia 3 razy w tygodniu do magazynu 

żywnościowego w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 11-500 

Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie) własnym transportem i na własny koszt, 

c) sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w zależności od potrzeb Zamawiającego będą 

realizowane na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub e-mailowego, 

d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na 

zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub 

całości dostawy, ceny podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Sukcesywne dostawy mięsa 

i wędlin do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. 

warmińsko-mazurskie” uwzględniać muszą koszt dostawy towarów do siedziby 

Zamawiającego, ich wniesienia i złożenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz 

wszystkich podatków bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, 

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 

reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie lub e-mailowo. Wykonawca zobowiązuje się do 

jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 5 godzin od zgłoszenia reklamacji,          

w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego, 

f) dostarczone produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów, w tym 

wymogi zdrowotne. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym 

pojemniku. Mięso i wędliny muszą być dostarczone w oddzielnych, czystych, zamkniętych 

pojemnikach przeznaczonych do przewozu mięsa i wędlin. 

g) Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze            

w pierwszym gatunku. Dostarczone produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej 

jakości oraz będą dostarczone nie później, niż w 2/3 terminu przydatności do spożycia 
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przewidzianego dla danego produktu, 

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczonych produktów (ukryte, 

nieukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do 

niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt, 

i) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone produkty będą odpowiadały 

przepisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze 

szczególnym uwzględnieniem Działu IIA: „Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży 

w jednostkach systemu oświaty“ (Dz.U.2018.1541 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz.U.2016.1154 ze zm.), 

j) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Zarządzenia nr 886/2019 Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów 

jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, 

k) każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać: 

 ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, 

 instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu 

zamówienia, 

l) Strony ustalają, że transport przedmiotu zamówienia z siedziby Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do 

przewozu artykułów spożywczych w warunkach zapewniających utrzymanie najwyższej 

jakości, zgodnie z obowiązującymi normami, 

m) ze strony Wykonawcy uprawniony do przekazania dostawy jest każdorazowo kierowca 

samochodu, chyba że Wykonawca wyznaczy innego pracownika, o czym poinformuje 

Zamawiającego podczas przyjmowania zamówienia dnia poprzedniego, 

n) upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje w obecności upoważnionego pracownika 

Wykonawcy sprawdzenia ilościowego oraz jakościowego: 

 dostarczany przedmiot zamówienia winien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz odpowiadać 

przepisom o bezpieczeństwie żywności i żywienia,     

 jeżeli wystąpi sytuacja braku przedmiotu zamówienia wymienionego w formularzu 

cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na 

„Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży 

w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie” Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić zamiennik po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, 

o) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi aktualne badania weterynaryjne 

partii wyrobów dostarczanych do Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w zakresie danej części, będącymi przedmiotem 
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umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania. Przesunięcia nie mogą przekroczyć 

25% ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe oraz 

w ramach ogólnej wartości Umowy. 

5. Podane ilości zamawianych produktów są ilościami szacunkowymi. Podana ilość jest wielkością 

szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy, zależną 

od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia tzn. rezygnacji z objętych Umową części 

zamówienia w zakresie do 80% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy 

z tego tytułu. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 

…………… (nazwa podmiotu trzeciego), z jakichkolwiek przyczyn, w powyższym zakresie, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia i w przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: 

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r. 

2. Wykonawca oświadcza, że ma niezbędne środki, sprzęt, wiedzę oraz wystarczającą liczbę 

pracowników do wykonania Przedmiotu zamówienia. 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym skutecznie złożono 

oświadczenie o wypowiedzeniu. 

4. Zamawiający może od Umowy odstąpić w razie nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania 

Umowy. Z powyższego uprawnienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym. 
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§ 4 

1. Z tytułu należytego wykonania dostaw określonych umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości opiewającej maksymalnie na kwotę ……………………. zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………) 

w tym stawka VAT ……….. % w kwocie …………………………………………………………… .  

2. Wartość Umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto określonych 

w załączniku do Umowy. 

3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do siedziby 

Zamawiającego (transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru na czas transportu, koszt 

załadunku i rozładunku, podatek VAT itp.). 

4. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki VAT, 

dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałych 

przypadkach ewentualny koszt naliczania wyższej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy, który 

odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, tak aby cena brutto pozostała stała. 

5. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem towar następować 

będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na podstawie faktur częściowych wystawionych 

przez Wykonawcę, w terminie 28 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

6. Płatność wynikająca z faktur częściowych nastąpi przelewem na konto Wykonawcy (Nazwa banku 

.........................................................................................................................................i nr rachunku 

………………................................................................................................................). 

7. Wykonawca na fakturze jako podatnika  wskaże: 

Miasto Stołeczne Warszawa,  00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481, 

zaś jako  płatnika i odbiorcę faktury wskaże: 

Pałac Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

8. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie zawiera podatek VAT według stawki zgodnej  

z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany okoliczności uzasadniających zastosowanie 

przez Wykonawcę danej stawki Wykonawca nie ma możliwości zmiany wynagrodzenia. 

10. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że w przypadku gdy Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, płatność 

za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

12. Wykonawca, jeżeli  jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oświadcza, że 

wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do 

celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej . 
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§ 5 

1. W przypadku:   

1) dostarczenia środków spożywczych z wadami jakościowymi:          

a) Zamawiający może odmówić ich przyjęcia i żądać wymiany na wolne od wad w ciągu 5 

godzin od zgłoszenia reklamacji. Jeżeli czas wymiany okaże się niemożliwy do 

wykonania, należy uzgodnić ewentualny czas wymiany z Zamawiającym,        

b) Zamawiający może odmówić ich przyjęcia i zrezygnować z wymiany na wolne od wad,      

c) Zamawiający sporządzi w terminie 2 dni roboczych protokół reklamacyjny, który prześle 

Wykonawcy. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar 

umownych przez Zamawiającego, 

2) dostarczenia środków spożywczych środkiem transportu nie spełniającym wymagań:  

a) Zamawiający może odmówić ich przyjęcia i żądać dostarczenia transportem 

spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz.U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) w czasie 5 godz. (licząc od 

zgłoszenia reklamacji). Jeżeli czas wymiany okaże się niemożliwy do wykonania, należy 

uzgodnić ewentualny czas wymiany z Zamawiającym,   

b) Zamawiający może odmówić ich przyjęcia i zrezygnować z wymiany na wolne od wad,      

c) Zamawiający sporządzi w terminie 2 dni roboczych protokół reklamacyjny, który prześle 

Wykonawcy. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar 

umownych przez Zamawiającego. 

3) niezrealizowania w terminie dostawa po godzinach określonych w Umowie: 

a) Zamawiający może odmówić jej przyjęcia. Zamawiający sporządzi w terminie 2 dni 

roboczych, protokół reklamacyjny, prześle Wykonawcy. Przesłany protokół 

reklamacyjny (z podaną godziną dostawy) będzie podstawą naliczenia kar umownych 

przez Zamawiającego zgodnie z § 7. Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych 

w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że opóźnienie w dostawie wynikło  z  powodów 

od niego niezależnych.   

4) dostarczenia środków spożywczych z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi 

podczas jego magazynowania, Zamawiający postawi je do dyspozycji Wykonawcy, 

powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach. Na tę okoliczność 

Zamawiający sporządzi w terminie 2 dni roboczych protokół reklamacyjny, który wraz           

z innymi dokumentami poświadczającymi fakt wystąpienia niezgodności (np. kopia faktury, 

kolorowe zdjęcie z opisem wad, komisyjny protokół stwierdzenia niezgodności) prześle 

Zamawiającemu, 

5)  niedostarczenia zamawianego towaru lub zamiennika  

a) Zamawiający może żądać dostarczenie tego towaru w czasie 5 godzin od zgłoszenia 

reklamacji. W przypadku gdy Wykonawca odmówi dostarczenia towaru w tym czasie 

Zamawiający sporządza  protokół reklamacyjny  i przesyła Wykonawcy. Przesłany 

protokół reklamacyjny (z podaną godziną dostawy) będzie podstawą naliczenia kar 
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umownych przez Zamawiającego zgodnie z § 7. Zamawiający odstąpi od naliczenia kar 

umownych w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że opóźnienie w dostawie wynikło z 

powodów od niego niezależnych.   

2. Podstawą reklamacji jest sporządzenie przez Zamawiającego protokołu reklamacyjnego i innych 

dokumentów potwierdzających wystąpienie wady. 

3. W przypadku dostarczenia środków spożywczych z wadami jakościowymi, które mogłyby zagrażać 

bezpieczeństwu zdrowia i życia konsumentów, Zamawiający natychmiast poinformuje o zaistniałym 

fakcie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, dokonując jednocześnie odpowiedniej adnotacji 

w swojej dokumentacji HACCP. 

4. Uwzględnienie reklamacji. 

1) W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w czasie 5 godzin od 

chwili otrzymania reklamacji do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania 

dodatkowych opłat z tego tytułu, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

2) W przypadku, jeżeli czas wymiany okaże się niemożliwy do wykonania, należy  uzgodnić 

ewentualny czas wymiany z Zamawiającym.        

5. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę 

1) Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji jakościowej (określonej w ust. 1, pkt 1, ppkt a) w czasie 

5 godzin, Zamawiający zleci Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej lub Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Jakości  Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwych miejscowo dla 

Zamawiającego, pobranie prób środków spożywczych i ich przebadanie na zgodność ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

2) Orzeczenie wydane przez instytucje określone w pkt. 1 będzie traktowane przez strony umowy 

jako ostateczne. Koszty pobrania, transportu i badań prób ponosi strona, której ocena okaże się 

błędna. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy za jakość środków spożywczych, gwarancja. Wykonawca gwarantuje 

Zamawiającemu, że środki spożywcze dostarczane w ramach Umowy są wolne od wad 

jakościowych. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę 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. Prawo odstąpienia Zamawiający może 

zrealizować w terminie 30 dni od dnia w którym Wykonawca po raz trzeci lub następny dopuścił 

się zwłoki w wydaniu towaru. 

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. 
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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. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania bez 

wypowiedzenia i naliczenia kar umownych w przypadku: 

a. trzykrotnego zawinionego przez Wykonawcę uchybienia terminu dostaw do Zamawiającego, 

b. dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanych środków spożywczych zgodnie   

z orzeczeniem wydanym na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2, 

c. co najmniej 48 godzinnego zaniechania realizacji dostaw z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca. 

6. Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od 

dnia w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające odstąpienie od Umowy. 

7. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, 

o których mowa wyżej przy zapłacie wynagrodzenia, bez konieczności wzywania Wykonawcy do 

ich uiszczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

10.  Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania 

lub odstąpienia od niej. 

 

§7 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub dostawa  

nie nastąpi w określonym w Umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania 

zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych              

z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie 

dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu Umowy 

oraz wartość Umowy o wielkość tego zakupu. 

3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 

różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w Umowie. 

 

§ 8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie 

służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej 

zmianie, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 9 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub jeżeli nie wykona 

przyjętych na siebie na mocy Umowy zobowiązań, druga Strona, która z tego tytułu poniosła 

szkodę, będzie uprawniona do żądania od Strony, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie i/lub 

nie wypełniła swoich zobowiązań, naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody lub wypełnienia jej 

zobowiązań. 

2. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na 

podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają m.in. przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§10 

1. Strony Umowy ustalają następujące adresy dla doręczeń: 

1) Zamawiający: Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

2) Wykonawca: ......................................................................................................................... 

O wszelkich zmianach adresu każda ze stron powiadomi drugą Stronę na piśmie.  

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, bądź nieodbierania korespondencji, wszelka 

korespondencja wysłana na adresy wskazane w Umowie będzie uważana za doręczoną. 

2. Osobami do kontaktu ze strony Wykonawcy są: 

…………………………………………………………………………………………………………………; 

Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są: 

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

 

§11 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej na „Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży 

w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie”. W przypadku sprzeczności postanowień 

zaproszenia ofertowego do złożenia oferty cenowej z Umową należy stosować Umowę. 

 

§12 

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd 

powszechny dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie 

wejdzie w trakcie realizacji Umowy oraz do przeszkolenia osób w zakresie wymogów związanych 

z zachowaniem tajemnicy co do spraw, o których mogą powziąć wiadomość w trakcie wykonywania 

obowiązków wynikających z realizacji zawartej Umowy. 
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§ 14 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z 21.04.2022 r. 

2. Oferta Wykonawcy z załącznikami z ……… 2022 r. 

3. Formularz cenowy. 

§15 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej  

ze Stron. 

 

 

.........................................................                                 .......................................................... 

 (podpis i pieczęć Zamawiającego)                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


