
Załącznik nr 4 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

  

W dniu ...................  w  Krakowie pomiędzy 

 

reprezentowanym przez: 

1. dyrektora – mgr inż. Teresę Gregę 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą: 

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

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

            NIP ........................,   REGON....................... 

reprezentowaną przez: 

1 ........................                        -  ................................     

2 ........................                        -   ............................... 

zwaną dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Dostawa granulatów dla zwierząt dla 

Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021” – postępowanie II 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa różnych granulatów spożywczych dla zwierząt 

wskazanych w wykazie asortymentu (załącznik nr 1) zwanych dalej Towarem. 



2. Wykaz asortymentu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierający 

specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Dostarczany towar musi być odpowiedniej jakości i zachowywać dokładne wskaźniki 

proporcji składników pokarmowych. Wykazy zawierające specyfikację proporcji 

składników pokarmowych a  także wykaz zawierający wymagania jakościowe Towaru, 

stanowią integralną część niniejszej umowy 

4. Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z zapisami niniejszej umowy, ofertą 

Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym mowa w preambule umowy oraz zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ, a także z należytą starannością przyjętą w stosunkach 

danego rodzaju. 

§ 2  

Warunki i realizacja dostaw 

1. Wykonawca każdorazowo, na własny koszt i ryzyko dostarczy Towar do siedziby 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest także do rozładowania Towaru do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego.  

2. Dostawy będą się odbywać transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu 

zamawiającego tj. Od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godziny 13:00. 

3. Każdorazowo z partii dostarczanego towaru objętego danym zamówieniem, o którym mowa  

w § 2 ust. 6 zd. 2, zostanie zabezpieczona reprezentacyjna próbka na wypadek konieczności 

przeprowadzenia badań pod kątem zgodności z wymogami umowy w tym również 

substancji szkodliwych dla zwierząt. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dostarczanego Towaru cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy, zarówno pod względem organoleptycznym jak  

i fizykochemicznym oraz warunków produkcji i przechowywania bezpośrednio  

u producenta- dostawcy.  

5. Przewiduje się jedną dostawę Towaru miesięcznie. Zamawiający każdorazowo będzie 

składał Wykonawcy zamówienie, określające ilość Towaru oraz termin dostawy,  

a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z tym zamówieniem. 

6. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 6 zd. 2 nie zawiera innego terminu  maksymalny 

termin realizacji zamówienia określa się na 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia 

zamówienia  

u Wykonawcy. 



7. Zamówienie, o którym mowa w ust.6 zd.2 Zamawiający będzie składał Wykonawcy wg. 

swego wyboru: pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego 

towaru (ze względu na mniejszą/większą ilość zwierząt ), jednak nie więcej niż +/- 20%. 

Ograniczenie ilości nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych. 

9. Powiadomienie Wykonawcy o zmianach w zamówieniu, o których mowa w ust. 9 nastąpi z 

co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 3 

Wynagrodzenie. Klauzula waloryzacyjna. 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym 

mowa w preambule umowy w łącznej maksymalnej kwocie: 

............................................................................................................................................................ pln netto  

……………………………………………………...................................................................................... pln brutto 

Słownie:...............................................................................................................................................................................

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

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane  

z realizacją umowy w szczególności: koszty ubezpieczenia, transportu, cła, wyładunku  

u Zamawiającego, podatku VAT. 

3. Podstawą rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą są ceny jednostkowe określone przez 

Wykonawcę w wykazie asortymentu stanowiącym załącznik do umowy, ceny te są stałe 

przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 4 i 7 niniejszego paragrafu. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia może być dokonana nie częściej niż raz na kwartał  

w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

W takim przypadku strony powinny poinformować się nawzajem o tym fakcie z 10 dniowym 

wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej zmiany. 

5. Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik wzrostu lub obniżki cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za jeden ostatni kwartał przed 

dokonaniem powiadomienia o zmianie wynagrodzenia. Strony mogą przyjąć również za 

podstawę zmiany wynagrodzenia również odpowiednio sumę wskaźników, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, za więcej niż jeden kwartał, jednak będzie to możliwe wyłącznie 



w przypadku w którym Strona dokonująca zmian nie dokonała jej uprzednio mimo istnienia 

takiej możliwości zgodnie z ust. 4 oraz 5. 

6. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia może 

dotyczyć wyłącznie dostaw pozostałych do wykonania na dzień dokonywania 

zawiadomienia o zmianie. 

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania niniejszej umowy, 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem 

aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury z zastrzeżeniem,  

że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.  

§ 4 

Odbiór i warunki płatności 

1. Odbiór towaru odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego 

wskazanym. 

2. Każdorazowo podstawę wystawienia faktury stanowi pisemne potwierdzenie odbioru 

należycie wykonanej dostawy danej partii Towaru przez Zamawiającego. 

3. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania  faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że Zamawiający nie zgłosi 

zastrzeżeń co do ilości  

i jakości towaru. 

4. W przypadku wad Towaru (ilościowych, jakościowych) bądź innych niezgodności Towaru  

z niniejszą umową Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę,  

a Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad, usunąć niezgodność 

Towaru z umową w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia reklamacji. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Zapłata za faktury będzie następować na konto bankowe Wykonawcy numer 

…………………………………………………………………………. 

7. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym mowa w ust. 6 znajduje się na wykazie  

rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym 

w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  



8. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego o 

dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej 

zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust. 7 

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, 

o którym mowa w ust. 7 Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia z 

Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do 

naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 

§ 5 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 

następujących przypadkach: 

a. za opóźnienie w wykonaniu danej dostawy w stosunku do terminu określonego  

w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 6 zd. 2 w  wysokości 1% wartości danej 

dostawy  za każdy dzień opóźnienia, 

b. za zwłokę w realizacji reklamacji, o której mowa w § 4 ust.4 w wysokości 1% 

wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, 

c. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy  

z przyczyn choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 % 

całości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakąkolwiek 

wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia. O 

dokonanym potrąceniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

§ 6 

Wygaśnięcie umowy 

1. Zamawiający, może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, od całości lub  

w niezrealizowanej części umowy, w następujących przypadkach: 

a. trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni opóźnienia Wykonawcy  

w dostawie danej partii Towaru, 



b. dwukrotnego zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji o której mowa w § 4 ust. 4, 

dotyczącej wad jakościowych dostarczonego Towaru, 

c. gdyby Wykonawca naruszył w inny sposób postanowienia umowy i nie usunął takiego 

naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wezwania Zamawiającego do 

usunięcia naruszenia. 

2. Niezależnie od przypadków określonych w umowie Strony mają prawo odstąpić od umowy  

w przypadkach przewidzianych ustawowo. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, przewidziane w umowie może być wykonywane 

przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od powzięcia przez niego wiedzy o zaistnieniu 

podstawy do odstąpienia lub od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w 

związku  

z zaistnieniem podstawy do odstąpienia.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej, z podaniem 

uzasadnienia odstąpienia.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu należycie zrealizowanych dostaw Towaru zgodnie z niniejszą umową -  do 

dnia odstąpienia. 

§ 6 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa została zawarta na okres: od dnia ……………………........................................................... 

do dnia  …………………………………..………….... 

§ 7 

Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj zakazu przenoszenia 

jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

pisemnej wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 



2. Wszelkie istotne zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. 

3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

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

Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                            WYKONAWCA: 

 

 

Załączniki: 

1) wykaz asortymentu wraz z ofertą Wykonawcy – załącznik nr 1 

2) specyfikacja składników pokarmowych – załącznik nr 2 

 


