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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

UMOWA nr ……………....... 

zawarta w dniu ……................... w Lublinie, pomiędzy:  

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 

– - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 

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

a 

........................................................................................................................................................................................;  

NIP .............................................., REGON ...................... – zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 

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

a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa napojów profilaktycznych na potrzeby pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr AZP-

240/PN-p30/016/2020 została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa napojów profilaktycznych wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem w 

miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na potrzeby pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 60 % wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 40 % uzależniony będzie 

od własnego zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej 

części umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwego transportu przedmiotu zamówienia w sposób nieoddziałujący 

negatywnie na przydatność do spożycia artykułów oraz ich walory użytkowe, odżywcze, smakowe i jakościowe. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi 

z obowiązującymi normami i wymogami. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ponadto oświadcza, że posiada wymagane atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu 

zamówienia. 

6. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy wynosi minimum rok od daty dostawy. 

7. Towar będący przedmiotem umowy musi odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, 

Polskimi Normami lub równoważnymi, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami systemu HACCP. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonego towaru do daty minimalnej 

trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonego na czytelnych etykietach. 

9. Dostarczony towar musi być oznakowany widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii 

produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez 

producenta, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. 

10. Łączna ilość poszczególnego rodzaju asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia została określona 

w Załączniku nr 1 do umowy. Podana liczba sztuk jest liczbą szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania 

przesunięć ilościowych towaru między pozycjami asortymentowymi zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy. Zmiana nie 

może powodować wzrostu wartości przedmiotu umowy, zaś limitem określającym górną granicę dostaw (zakupów) 

w ramach niniejszej umowy jest jej wartość brutto określona w § 5 ust. 1. 

§ 2 
Warunki dostawy 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się sukcesywnie, na podstawie bieżących, jednostkowych zamówień 

składanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia wysyłanego drogą elektroniczną (e-mailowo) na adres: 

................................................... . 
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2. Dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie, partiami, transportem 

własnym Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II mieszczących się w Lublinie, Tomaszowie Lubelskim, Stalowej Woli i Kazimierzu Dolnym. 

3. Dostawy odbywać się będą nie częściej niż trzy razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy według własnego 

zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca zapewnia realizację dostaw sukcesywnie, w terminie maksymalnie ....... dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przez „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku. Za dzień złożenia 

zamówienia uważa się dzień przesłania zamówienia Wykonawcy. 

4. W uzasadnionych przypadkach (poza ustalonym terminem dostawy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostawy 

interwencyjnej – czas realizacji wynosić będzie w takim przypadku do 24 godzin od złożenia zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wniesienia zamówionej partii przedmiotu zamówienia w godzinach pracy 

Zamawiającego, w dniu i o godzinie uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający ustala, że zamówienia przypadające na 

poniedziałki oraz wyjątkowo w dni poświąteczne składane będą w piątek lub dzień poprzedzający dzień lub dni świąteczne. 

6. Wykonawca będzie realizował dostawy przedmiotu zamówienia transportem własnym i na własny koszt. Wykonawca 

zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawę 

towaru. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego odbioru palet po dostawach, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

gospodarowanie paletami. 

§ 3  
Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.  

2. Termin wskazany w ust. 1 może ulec skróceniu w razie wyczerpania całości wartości umowy, bądź też wyczerpania 60% 

wartości umowy i braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń za niewykonaną 

część umowy. 

3. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 

60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, 

a upłynął termin na wykonanie umowy. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 6 miesięcy. 

§ 4  
Odbiór towaru i reklamacje 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru i w sytuacji zaistnienia wad jakościowych, rodzajowych lub braków  

ilościowych zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji.  

2. Termin na złożenie przez Zamawiającego reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia. 

3. Nie dopuszcza się pozostawiania towaru przez Wykonawcę bez nadzoru lub przekazywania towaru osobom 

nieupoważnionym. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 

przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony na uzgodnione miejsce i przyjęty przez 

Zamawiającego. 

4. Odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia nastąpi każdorazowo w momencie jego wydania upoważnionemu pracownikowi 

Zamawiającego. 

5. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie, Wykonawca uzupełni w czasie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia tego faktu przez 

Zamawiającego.  

6. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Polskich Normach i musi posiadać ważne terminy do spożycia, z uwzględnieniem § 1 ust. 6. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym 

opakowaniu lub w sytuacji, kiedy wygląd, zapach, konsystencja budzą uzasadnione podejrzenia, co do ich jakości bądź 

przydatności do spożycia. 

7. W sytuacji, stwierdzenia wad jakościowych lub rodzajowych, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany towaru na 

wolny od wad, na własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 1 do umowy, w terminie 2 dni od daty 

zgłoszenia pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 niniejszej umowy. 

8. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć w wyznaczonym terminie produktu zgodnego z opisem zawartym 

w Załączniku nr 1 do umowy lub jego właściwego odpowiednika, Zamawiający ma prawo do zastępczego nabycia towaru 

na koszt Wykonawcy.  

9. Koszty reklamacji ponosi Wykonawca. 
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§ 5  
Wynagrodzenie 

1. Maksymalna wartość niniejszej umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy wynosi: 

Cena brutto przedmiotu zamówienia: ................................................................................... zł, 

(słownie złotych:............................................................................................................................................zł). 

Cena netto przedmiotu zamówienia: .................................................................................... zł, 

(słownie złotych:............................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, tj. ................................................. zł. 

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według rzeczywistej ilości 

zrealizowanego asortymentu i stałych i niezmiennych cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć prawidłowo wystawioną/y fakturę/rachunek każdorazowo wraz z sukcesywną 

realizacją części przedmiotu zamówienia. 

4. Płatność każdorazowo nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę, 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury/rachunku za wykonany przedmiot umowy. Dostarczenie 

faktury/rachunku Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi na co najmniej 21 dni przed upływem terminu płatności. W 

przypadku niezachowania przez Wykonawcę powyższego 21-dniowego terminu, termin płatności wskazany na 

fakturze/rachunku ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu o czas opóźnienia. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty rozładunku oraz wniesienia do 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść całości 

ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 

 

§ 6  
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy oraz w sytuacji rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności leżących po jego stronie; 

2) w wysokości 2% wartości brutto jednostkowego zamówienia, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji kompletnego jednostkowego 

zamówienia bądź opóźnienie w realizacji dostawy w związku z reklamacją złożoną przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Kary umowne podlegają kumulacji do wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni 

roboczych, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez 

Zamawiającego w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane w 

niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na 

potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia 

pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, 

akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz 

publicznych, a także klęski żywiołowe, pandemie, epidemie. 

5. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 7  
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa 

Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku: 
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1) 3-krotnego otrzymania przedmiotu umowy niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli Wykonawca odmówi 

niezwłocznej wymiany na zgodny z udzielonym zamówieniem; 

2) gdy Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego; 

3) jeżeli Wykonawca 3-krotnie nie zrealizuje przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie;  

4) jeżeli suma kar umownych będzie równa bądź przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy; 

5) gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego 

uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

6) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania 

naruszeń i upływu wyznaczonego terminu; 

2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie. 

3. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z przyczyny której nastąpiło rozwiązanie umowy. 

4. Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę. 

5. O rozwiązaniu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę e-mailem, potwierdzonym pisemnie listem poleconym. 

Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania wiadomości. Datą rozwiązania umowy jest 

data odbioru e-maila dotyczącego jej rozwiązania. W przypadku braku potwierdzenia odbioru korespondencji e-mailowej 

dot. rozwiązania umowy, datą rozwiązania umowy jest data doręczenia przesyłki listem poleconym. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa 

Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy 

przestępstwa. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostawy wykonane do 

dnia odstąpienia od umowy. 

§ 8  
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i może dotyczyć: 

1) przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest 

niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem od producenta. W takiej sytuacji Wykonawca powinien 

zaproponować tożsamy typ towaru, który musi spełniać wymagania określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i 

umowie;  

2) terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji o której mowa w § 3 niniejszej umowy; 

3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego; 

4) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części 

ceny, której zmiana dotyczy; 

5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

6) zmiany odpowiednich zapisów umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć, np. 

działanie siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w 

szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, 

strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski 

żywiołowe, epidemie, pandemie. 

7) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, pod 

warunkiem, o ile nowy Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z postępowania oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy; 
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8) zmiany wysokości należnego wynagrodzenia, w przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy powyżej 

12 miesięcy, z uwagi na: 

a) zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

b) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

d) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy 

zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

3. Zmiana adresu, nazwy, osób wskazanych z § 9 lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi 

zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o 

zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej 

umowie uważa się skuteczne. 

4. Zmiana osób wskazanych w § 9 ust. 1–2 niniejszej umowy którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy.  

§ 9 

Koordynacja umowy 

1. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie oraz koordynowanie jej realizacji 

Zamawiający wyznacza: .........................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza: 

.............................................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

2. Strony ustalają, że ewentualne spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd dla miejsca siedziby 

Zamawiającego, według prawa polskiego.   

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

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

                        Wykonawca                   Zamawiający    

   
 

Załącznikami do umowy są: 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 1 do umowy. 
 

 


