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 UMOWA NR ……/……./2022/PN 

 

zawarta w dniu __.__.2022 r. w Rudzie Sułowskiej, pomiędzy:  

Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: 0000378062, posiadającą numer identyfikacji podatkowej: 916-13-88-540  

oraz REGON: 021461756, wysokość kapitału zakładowego: 195 098 000, 00 zł   

(opłacony w całości), reprezentowaną przez: 

 

Piotra Połulicha – Prezesa Zarządu 

 

zwana dalej „Zamawiającym” 

 

a 

   

………………………………………………………………, reprezentowana przez: 

 

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanych Stronami, o następującej treści: 

 

§ 1.  

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy, w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SWZ 

„ustawą Pzp” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)”.  

 

 

§ 2.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb 

przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:  

 

1) CZĘŚĆ I: owoce, w ilości określonej w formularzu asortymentowo cenowym, 
2) CZĘŚĆ II: warzywa,  w ilości określonej w formularzu asortymentowo cenowym  
3) CZĘŚĆ III : mrożonki, w ilości określonej w formularzu asortymentowo cenowym 
4) CZĘŚĆ IV: przetwory, w ilości określonej w formularzu asortymentowo 
5) CZĘŚĆ V: dodatki skrobiowe, w ilości określonej w formularzu asortymentowo 
6) CZĘŚĆ VI: kiszonki, w ilości określonej w formularzu asortymentowo 
7) CZĘŚĆ VII: zioła,  w ilości określonej w formularzu asortymentowo 
8) CZĘŚĆ VIII: bakalie, w ilości określonej w formularzu asortymentowo 
9) CZEŚĆ IX: dodatki deserowe, w ilości określonej w formularzu asortymentowo cenowym 

 
2. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania zawarte w następujących, aktualnie 

obowiązujących aktach prawnych: 
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a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2021 ze zm.) 

b) Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych ( Dz. U. 2021 poz. 630) 

c) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 
(Dz.U. 2020 poz. 1149) 

d) Rozporządzeniu (We) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 

e) Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 

f) Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. 

2. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych produktów zawiera formularz asortymentowo-

cenowy oraz OPZ 

3. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie ze złożona ofertą, w sposób 

profesjonalny oraz z najwyższą starannością. 

 

§ 3. 
ZAMÓWIENIE OPCJONALNE – prawo opcji 

1.   W ramach Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie 

nie większym niż wykazany załączniku nr 1 do Umowy – formularzu asortymentowo- cenowym. 

2.   Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od wielkości 

bieżącego zapotrzebowania na towary objęte Umową. 

3.   Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, 
a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, 
skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, a Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie 
Umowy. 

4.   Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości 
określonej w załączniku nr 1 do Umowy – formularzu asortymentowo-cenowym z 
zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do dnia 31.07.2023 r., 
Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w 
terminach późniejszych,  ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej 
w formie pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma e-mail) pod rygorem nieważności, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie 
z prawa opcji nie wymaga zawierania aneksu do Umowy.  

5.  Uprawnienie do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4 wygasa po upływie 30 dni od daty 
otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji.  

6.   W przypadku braku  zgody, o której mowa w ust. 4, Zamawiający nie zachowuje prawa do 
naliczania kar umownych za brak realizacji tej części zamówienia opcyjnego, którego brak 
zgody dotyczy. 

7.   W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany 
do jego realizacji, na warunkach określonych w Umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje 
przez podpisanie Umowy. 
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8.   Bez względu na to, w jakim zakresie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienie w ramach 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie wyłącznie z tytułu zrealizowanej części zamówienia. 

 

 

§ 4. 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia wynosi: 

1) Od dnia podpisania Umowy do 30 września 2023 r. 
 

2. Miejsce wykonania zamówienia dla każdej część zamówienia: 
1) Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz. 
 

§ 5. 
WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że zapłata należności za dostawy przedmiotu Umowy Zamawiający nastąpi w 

formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony 

na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 

2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wartość przedmiotu umowy: 

Część I:  Podstawowa wartość brutto : ……….. (słownie………) 

Wartość opcjonalna brutto: ………… (słownie………….) 

 

Część II Podstawowa wartość brutto : ……….. (słownie………) 

Wartość opcjonalna brutto: ………… (słownie………….) 

 

Część III: Podstawowa wartość brutto : ……….. (słownie………) 

Wartość opcjonalna brutto: ………… (słownie………….) 

 

 

Ogółem wartość brutto……………….. ( słownie…………………..) 

Prawo opcji łącznie wartość brutto: …………………… (słownie 

 

3. Wartość Umowy określona w §5 ust. 3 jest wartością maksymalną. Zamawiający zobowiązuje 
się do zrealizowania Przedmiotu Umowy co najmniej w zakresie 70% wartości zamówienia w 
ramach każdego zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, w wariancie podstawowym, 
bez prawa opcji, przy czym Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 
jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnego zakresu Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalna wysokość 
wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia opcjonalnego - prawo opcji nie może 
przekroczyć kwoty………… zł brutto.   

5. Maksymalna wartość Umowy uwzględniająca prawo opcji wynosi ……………………… zł brutto.  
6. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy całościowej realizacji Przedmiotu 

Umowy, o której mowa w  § 2. 
7. Wynagrodzenie określone w ust. 3 jest zgodne z formularzem cenowym i ofertą Wykonawcy. 
8. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towarów objętych Przedmiotem Umowy. 

Stałość cen nie dotyczy zmian regulacji prawnych wprowadzających obligatoryjne obniżenie 
przez Wykonawcę cen asortymentu oraz obniżenia tych cen z przyczyn nieujętych w Umowie.  
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§ 6. 
WARUNKI REALIZACJI 

 
1. Dostawa towarów do Zamawiającego następować będzie partiami w dniach roboczych w 

godzinach od  8:00 do 14:00, a ilość towarów w każdej partii wynikać będzie z jednostronnych 
dyspozycji (zamówienia) Zamawiającego, zgłoszonych w formie pisemnej albo w formie 
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Dyspozycje 
będzie zgłaszał upoważniony pracownik Zamawiającego – tel. kontaktowy ……………..  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione towary do  Zamawiającego najpóźniej 
w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia dyspozycji przez pracownika 
Zamawiającego. 

3. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w 
dyspozycji Zamawiającego znajdą się w miejscu dostawy w terminie 2 dni roboczych licząc od 
dnia złożenia dyspozycji.  

4. Odbioru zamówionej partii towarów dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę jego 
transportem dokonywać będą upoważnieni  pracownicy Zamawiającego. 

5. Wszystkie dostarczane towary muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw 
osób trzecich.  

6. Zamówione towary winny być dostarczane do Zamawiającego w nienaruszonych 
opakowaniach fabrycznych.  

7. W przypadku dostarczenia towarów niezgodnych z warunkami zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany każdej dostarczonej partii towarów dotkniętej wadami na wolne 
od wad, w terminie …….... dni roboczych liczonych od zgłoszenia przez Zamawiającego 
niezgodności dostawy towarów z zamówieniem.  

8. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą 
towaru wynikającą z formularza cenowego.  

9. Cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną towaru wynikającą z formularza 
cenowego.  

10. Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji oraz 
wszystkie pozostałe koszty związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, ponosi 
Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty zawartej w formularzu asortymentowo - cenowym 
– załącznik nr 2   do SWZ i nr 1 do Umowy.   

11. Transport (warunki dostawy do Zamawiającego) przedmiotu zamówienia musi spełniać 
wymagania określone przez producenta i odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

12. Wykonawca zabezpiecza towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
dostawę i jakość dostarczanego towaru. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu. Za 
dostarczone uważa się tylko ilości faktycznie przywiezione do magazynu Zamawiającego. 
 

14. W przypadku braku możliwości dostawy partii towarów objętej przedmiotem Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy, a 
Wykonawca pokryje różnicę w cenie towarów między ceną przewidzianą w Umowie a ceną 
dostawy towarów od innego wykonawcy. 

15. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy aż 
do chwili potwierdzenia odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.   

16. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z ofertą i formularzem cenowym stanowią 
integralną część Umowy.     

 

 

§ 7. 
KARY UMOWNE 
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1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub części w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto należnego za niezrealizowaną część Umowy  

w całości lub części, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za nieterminowe wykonanie reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto należnego za wadliwy lub brakujący przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

2. Kwota powstała z tytułu kar wymienionych w ust. 1 zostanie potrącona z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający potrąci 

ewentualne należności z kar umownych na podstawie noty obciążeniowej.   

3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, natomiast, jeżeli 

przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie brutto ustalone w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia. 

6. W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeżone na tę okoliczność kary 

umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 8. 

PRAWO ODSTĄPIENIA 

 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konsekwencji w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z tym że Zamawiający  może  

odstąpić  od  Umowy  w  terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości  o  tych  okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.  

4. W przypadku długotrwałej lub trwałej przeszkody w realizowaniu zamówień, mogącej rodzić 

wątpliwość co do dalszego spełniania kryteriów jej należytego wykonania określonych w SWZ, 

o ile Wykonawca nie udowodni w sposób niewątpliwy twierdzenia przeciwnego, Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie o nakazanie zrealizowania Umowy w całości ani żadna forma 

odszkodowania, rekompensaty lub innego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o 

podobnym charakterze lub skutku, za niezrealizowanie Umowy przez Zamawiającego z takich 

przyczyn.  

 

 

§ 9. 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

Strony zgodnie postanawiają, że Umowa może być wypowiedziana bez konsekwencji przez 

każdą ze Stron bez podania przyczyny, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
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§ 10. 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie  zmiany  Umowy  mogą  być  dokonywane  w  granicach  określonych  przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odnośnymi przepisami prawa europejskiego, w 
szczególności 454-455 ustawy Pzp.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej i w granicach w nim określonych, Strony dopuszczają zmiany 
Umowy, czasowe lub trwałe, w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, gdy konieczność wprowadzenia zmiany Umowy wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub innych 
ważnych przyczyn, powstałych po zawarciu Umowy. 

 

§ 11. 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy  

ze strony Zamawiającego jest: …………………………………………………………………... 

2. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy  

ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………...……………………… 

 

 

§ 12. 
OCHRONA DANYCH 

 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną zawartą w SIWZ dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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. 

 

§ 13. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie 

przewidzianej obowiązującym prawem zbyć na osoby trzecie ani ustanawiać zabezpieczeń 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo i miejscowo dla 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 366 ze zm.), ustawy PZP 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia RODO - 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. 
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4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3-trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których 1-jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2-dwa egzemplarze Zamawiający. 

5. Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część: 

a) Formularz asortymentowo - cenowy Wykonawcy. 

 

 

 

Za Zamawiającego podpisy i pieczątki _________________ 

 

 

Za Wykonawcę  podpisy i pieczątki _________________ 

 


