
     
 

UMOWA NR: EŻ/…………../2021 
 

na sukcesywną dostawę drobiu i jego przetworów 
  
zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie 
z siedzibą przy ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin - 
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851-25-37-954  
zwanym Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora - Małgorzatę Usielską  
a: 
.......................................................................................................................................................... 
z siedzibą  
............................................................................................................................................................... 
NIP .................................., REGON ………………………. KRS ……………………………………. 
 
zwaną Wykonawcą, którą reprezentuje: 
 
1. …………………... - .................................... 
 
łącznie zwanymi Stronami, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drobiu i jego przetworów wraz z fakturą lub innym 
dokumentem potwierdzającym ilość i wartość towarów – loco magazyn żywnościowy Zamawiającego 
przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie (Zdunowo), w asortymencie i po cenie zgodnej z Załącznikiem 
nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy) do umowy.  

2. Dostawy następować będą po każdorazowym zamówieniu złożonym przez Zamawiającego Wykonawcy 
pocztą elektroniczną na adres ………………………. z terminem dostawy nie dłuższym niż 2 dni robocze 
od momentu złożenia zamówienia do loco magazyn żywnościowy Zamawiającego przy ul. 
Sokołowskiego 11 w Szczecinie (Zdunowo) do godziny 6:00 z częstotliwością 2 razy w tygodniu.  

3. Zmiana terminu dostawy w szczególnych przypadkach może być dokonana wyłącznie po wyrażeniu 
uprzednio pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca i Zamawiający zgodnie dopuszczają możliwość zmiany ilości towarów wskazanych w 
Załączniku nr 1 do umowy, z tym zastrzeżeniem, że wartość maksymalnego łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

5. Wykonawca w chwili podpisania umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości 
dostaw tak, aby umowę można było zrealizować.  

6. Wykonawca oraz oferowane przez Niego wszystkie artykuły spożywcze muszą spełniać wymogi ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz inne wymogi zawarte w 
Załączniku nr 2 (Informacje dodatkowe/ inne, istotne warunki zamówienia) do umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczany towar będzie na wysokim poziomie jakościowym.  
 

§ 2 
 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytułu realizacji umowy wynosi: 
…………………………………… zł (słownie: ……………………………………………… 

2. Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

3. Koszty ubezpieczenia i transportu towaru do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
4. Za dostawę zamówionego towaru Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo – 

ilościowe, wyliczone jako iloczyn cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy i ilości 
towaru w danym asortymencie faktycznie dostarczonego zgodnie z zamówieniem. 

5. Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone towary zostanie wyliczona jako 
suma wynagrodzeń za poszczególne dostawy towarów.  

6. Zapłata za dostarczone towary nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od 
daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy, 
której dotyczy. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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§ 3 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za każdy przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości po 100,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia licząc do daty należytego wykonania, płatnej w terminie 7 dni licząc od daty sporządzenia 
przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
- braków ilościowych – w ciągu 48 godzin, 
- wad jakościowych – w ciągu 7 dni. 
Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy lub odpowiednio wymieni 
reklamowany towar w ciągu 48 godzin.  

5. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % wartości maksymalnego łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 umowy, płatnej w terminie 7 dni licząc od daty 
sporządzenia przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia. 
7. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, 
dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód. 

8. Kary umowne podlegają kumulacji. 
 

§ 4 
 

Umowa obowiązuje od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia 
wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 umowy  

 
§ 5 

 
1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Zamawiający może w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzieć umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku:   
1) dwukrotnej nieterminowej  dostawy towaru, 
2) dwukrotnej dostawy towaru z wadami jakościowymi, 
3) dwukrotnej dostawy towaru z terminem ważności krótszym niż właściwy dla danego asortymentu 

dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, 
4) dwukrotnej dostawy towaru poza miejsce wskazane w zamówieniu. 

3. Zamawiający może w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 
§ 6 

 
1. Zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zmiana wierzyciela Zamawiającego jest nieważna bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest Kierownik Działu Żywienia, tel. kont.: 91 44 27 276, Magazynier, tel. kont.: 91 44 27 
211 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 
Wykonawcy jest Pan/Pani ……………………………………………………………… tel. kont.: 
....................................................................................................... 

3. Zmiana osób, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 umowy nie stanowi zmiany umowy, przez co nie wymaga 
dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia 
złożonego drugiej Stronie faksem lub pocztą elektroniczną. 
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§ 8 

 
1. Do spraw, których nie reguluje umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a 

wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowy sąd 
powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 
 
Załączniki: 

- Załącznik nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy) 

- Załącznik nr 2 (Informacje dodatkowe / inne, istotne warunki zamówienia) 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

 
 
 

 

 


