Istotne postanowienia umowy, załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

§1
1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania
artykułów spożywczych na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Warszawie, w ilościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze w dni robocze w godzinach od 8:00
- 15:00, do siedziby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie,
Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
3. Ilości podane w załączniku nr 1 do Umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy.
Ostateczna

ilość

poszczególnych

artykułów

będzie

wynikała

z

faktycznych

potrzeb

Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia bądź zwiększenia ilości kupowanych artykułów spożywczych do wartości Umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 1
Umowy.
4. Artykuły spożywcze muszą być dostarczone w opakowaniach oryginalnych, nieuszkodzonych,
bez śladu ingerencji i przepakowywania. Na etykietach muszą znajdować się wszystkie
szczegółowe

dane

określone

w

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego

i

Rady (UE)

nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Data minimalnej trwałości nie może być krótsza
niż 2 miesiące, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Artykuły spożywcze
muszą spełniać wymagania dopuszczające do obrotu określone prawem polskim lub UE, mające
zastosowanie do danego wyrobu.
§2
1. Artykuły spożywcze będą dostarczane partiami. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania
żądanej ilości w danym asortymencie artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy
w ciągu ……… dni roboczych od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego. Zlecenie może
być składane drogą elektroniczną na adres wskazany w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i staraniem własnym do sukcesywnego, w miarę
zgłaszanych potrzeb Zamawiającego, dostarczenia oraz wniesienia artykułów spożywczych we
wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce, przy czym w miesiącu maksymalna
ilość nie przekroczy 2 dostaw.
3. Koszty załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty rozładunku obciążają
Wykonawcę.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych i dostarczonych do jego siedziby
artykułów w dniu dostawy uzgodnionym między Stronami.
5. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru dostawy częściowej dokona zbadania
i odbioru jakościowo-ilościowego.
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6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ze złożonym zamówieniem lub dostawy artykułów
wadliwych, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych, od daty powiadomienia przez
Zamawiającego drogą elektroniczną na adres wskazany w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, do ich
odbioru oraz wymiany na artykuły uzgodnione w dostawie lub pozbawione wad.
7. Zamawiający

nie

odpowiada

za

straty

poniesione

przez

Wykonawcę

z

tytułu

zwrotu

kwestionowanych artykułów spożywczych i ich wymiany.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie przez Wykonawcę artykułów zastępczych. Na
każdą sugerowaną zmianę Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
9. W przypadku zmiany przez producenta gramatury artykułu na inną niż określona w załączniku
nr 1 do Umowy, Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmianę gramatury artykułów
konfekcjonowanych – po uzgodnieniu i akceptacji przez Strony umowy. Ceny jednostkowe
zostaną w takim przypadku przeliczone proporcjonalnie do cen podanych w załączniku nr 1 do
Umowy.
10. W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji artykułów spożywczych
wchodzących

w

zakres

przedmiotu

umowy

potwierdzone

oświadczeniem

producenta,

Zamawiający dopuszcza zamianę danego artykułu spożywczego na jego odpowiednik, o nie
gorszych parametrach jak artykuł spożywczy wycofany (zawieszony) z produkcji, pod
warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody osoby, o której mowa w § 5 ust. 5, bez
konieczności zmiany umowy.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r lub
do

wyczerpania

maksymalnej

wartości

brutto

Umowy,

określonej

w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
2. W

okresie

obowiązywania

poszczególnych

artykułów

Umowy,
spożywczych

Zamawiający

będzie

wymienionych

w

zamawiał

załączniku

potrzebne
nr

1

do

ilości
Umowy

o parametrach i jakości oraz według cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy.
§4
1. Maksymalne łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy nie może przekroczyć
……………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………).
2. Za wykonanie poszczególnych dostaw, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywiście dostarczonych artykułów
spożywczych (pozbawionych wad) i cen jednostkowych brutto określonych dla tych artykułów
w załączniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za dostawy artykułów spożywczych w całym
okresie obowiązywania Umowy.

2

4. Wystawienie faktury z tytułu częściowych dostaw artykułów spożywczych może nastąpić po
zbadaniu dostarczonych artykułów i uznaniu ich za wolne od wad i zgodnych ze złożonym
zamówieniem, w oparciu o protokół odbioru jakościowo - ilościowy. Do faktury musi być
załączone wyliczenie należnej kwoty. Wyliczenie to może także nastąpić na fakturze.
5. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6 zapłata nastąpi po dostarczeniu artykułów wolnych
od wad i zgodnych z zamówieniem.
6. Płatności za poszczególne dostawy dokonane będą w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 5, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
7. Faktura zostanie wystawiana na:
1) Nabywca: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
NIP 527 281 83 55
2) Odbiorca faktury: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie
00– 095 Warszawa, Plac Bankowy 2
8. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
9. Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do odszkodowania w przypadku, gdy sumaryczna
wartość dostarczonych Zamawiającemu artykułów spożywczych będzie niższa od maksymalnej
wartości zapisanej w niniejszej Umowie, a wynikającej z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
§5
1. Strony

Umowy

zobowiązują

się

do

podejmowania

wszelkich

niezbędnych

działań,

w szczególności podjęcia współdziałania w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy.
2. W przypadku braku współpracy Wykonawcy z Zamawiającym polegającej na zaniechaniu
odbioru

przesyłek

pocztowych,

poczty

elektronicznej

i

telefonów

od

Zamawiającego,

Zamawiającemu służy prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
3. W celu wykonania Umowy zgodnie z § 2 ust. 1 Wykonawca podaje adres dla doręczeń:
…………………, 00-000 ……………………, telefon ……………… oraz pocztę elektroniczną ………………………
i zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie – pod rygorem
uznania korespondencji za dostarczoną.
4. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza
Panią/Pana)……………………………………, telefon …………………, poczta elektroniczną ………………………
5. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza
Panią/Pana)……………………………………, telefon …………………, poczta elektroniczna ………………………
§6
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
kar umownych w niżej podanych przypadkach i wysokościach:
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1) w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub 6 - za każdy
dzień opóźnienia w wysokości 2,00 % wartości zleconej dostawy poszczególnej partii
towaru, jednakże nie mniej niż 5 złotych,
2) jeżeli Wykonawca, nie wymieni w ciągu 14 dni wadliwej partii towaru, o której mowa
w §2 ust. 6 na artykuły zgodne z zamówieniem i pozbawione wad w wysokości 30,00 %
wartości dostawy poszczególnej partii towaru
3) odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10,00 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych w przypadku, gdyby kara umowna określona w ust. 1 nie pokryła szkody poniesionej
przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę.
3. Kary, o których mowa w ust. 1 oraz odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2 będą potrącane
Wykonawcy z wystawionej/wystawionych faktury lub uiszczane przez Wykonawcę na rachunek
bankowy Zamawiającego.
§7
1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie cywilnym.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy oraz jej części bez wypłacenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) jeżeli po upływie 10 dni od dnia złożenia zlecenia dostawy Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - Zamawiający ma prawo odstąpić od
wykonania Umowy i może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10,00% wartości
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
2) jeżeli co najmniej 3 razy w trakcie trwania Umowy Wykonawca przekroczy termin
dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania
Umowy i może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10,00% wartości wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust. 1.
3) powtarzających się co najmniej trzykrotnie okolicznościach, o których mowa w § 2 ust. 6 Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania Umowy i może żądać zapłaty kary
umownej

w

wysokości

10,00%

wartości

wynagrodzenia

brutto,

określonego

w § 4 ust. 1.
4)

gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3. Odstąpienie od Umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 następuje w formie
pisemnej z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach odstąpienia.
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§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej Umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich
administratorem.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.
3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do
których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, bez
względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów,
orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości
w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.
6. Powyższe

postanowienia

szczególnych

powszechnie

niniejszego

paragrafu

obowiązującego

nie

prawa,

wyłączają

postanowień

przepisów

nakładających

obowiązek

ujawnienia

informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
7. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej Umowy będą przetwarzane w taki
sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r.).
§ 10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy

.............................................
WYKONAWCA

.............................................
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wykaz artykułów spożywczych.
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Załącznik nr 1 do umowy
Wykaz artykułów spożywczych

Liczba

Lp.

Artykuł spożywczy

Opakowanie

sztuk

Cena
jednostkowa
brutto

Suma:
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Wartość
brutto

