
                                                                                                   Załącznik nr 3 –  wzór umowy                                                                       
 
 

UMOWA NR    …….. /NS/2018 
 

zawarta w dniu ………….r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w postępowaniu  
prowadzonym  trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa produktów do 
przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”, 
przeprowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o 
 pomiędzy: 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. 
Granicznej 3a, 23-210 Kraśnik, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206420, o kapitale 
zakładowym 20 983 000,00 zł, REGON -430073641, NIP -715-020-02-47  
reprezentowanym przez: 
 
dr Waldemara Suchanka – Prezesa Zarządu     
zwanym   w dalszej części umowy „Zamawiającym” a: 
 
 
…………………………………………………………………………… 
zwanych w dalszej części umowy „Dostawcą”. 
 
 

§1 
1.Przedmiotem umowy jest  dostawa następujących produktów do przygotowania posiłków 
profilaktycznych dla pracowników: 
 
1)Fasola z boczkiem po bretońsku (słoik)-500g                                            -             1 339 sztuk 
 
2)Gulasz angielski (puszka)-300g                                                              -                   1 338 sztuk 
 
3)Gulasz węgierski wieprzowy (słoik)-500g                                                  -                669 sztuk 
 
4)Pasztet mazowiecki (słoik)-460g                                                                 -                669 sztuk 
 

2.Dostawca oświadcza, że dostarczone produkty spełniają wymagania określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60, poz.279), są pozbawione wad oraz posiadają wszelkie 
wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

3.Zamawiajacy wymaga, by okres przydatności do spożycia wynosił minimum 12 m-cy z tym, że data 
produkcji nie może być wcześniejsza niż 3 m-ce od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

4.Etykieta zamieszczona na opakowaniu winna zawierać nazwę produktu, skład surowcowy, datę 
produkcji, okres przydatności do spożycia. 
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§2 
1.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy w trzech partiach w ciągu 
…..dni od złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  za pomocą faxu lub poczty 
elektronicznej.  
 
Przewidywane terminy dostaw: 
a)dostawa pierwsza -do dnia 31pażdziernika 2018r. w ilości 1607 sztuk łącznie z każdego 
asortymentu, 
b)dostawa druga –do dnia 30 stycznia 2019r. w ilości 1607 sztuk łącznie z  każdego 
asortymentu,  
c)dostawa trzecia –do dnia 31 marca 2019r. – około 801sztuk łacznie z każdego asortymentu, 
dopełnienie rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 
2.Strony  uzgadniają,  że  Zamawiający nie   jest  zobligowany  do zakupu    przedmiotu   
umowy  w ilościach określonych w §1 ustęp 1niniejszej umowy, ani do wyczerpania kwoty 
określonej w §4 i z tego tytułu Dostawca nie będzie dochodził odszkodowania. 
3.Ceny jednostkowe określone w załącznikach cenowych nr 1 są niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
4.Wynagrodzenie należne Dostawcy za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczanym 
jako iloczyn cen jednostkowych dostarczonych produktów, określonych w załączniku 
cenowym nr 1, a faktycznie dostarczonej ilości produktów.   
 

§3 
Czas trwania umowy ustala się na okres od dnia 31.10.2018r. do dnia 31.03.2019r. 
  

§4 
1.Strony ustalają ofertowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 
złożonej oferty Dostawcy w wysokości netto:…………(słownie:…………………), 
brutto:………..(słownie:………….….). W przypadku zmiany przepisów w zakresie wysokości 
podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto Dostawcy za część dostaw 
wykonaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia 
netto pozostanie bez zmian.  
2.Zamawiający zobowiązuje się , w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury zapłacić 
Dostawcy za  dostarczoną  partię  przedmiotu  umowy  na  rachunek  wskazany w fakturze. 
 

§5 
 

Dostawca zobowiązuje się zachować jakość dostarczonych produktów dla wszystkich dostaw 
(jakość produktów ma być zgodna z dostarczoną próbą do degustacji). 
Dostawca zobowiązuje się każdą zamówioną partię przedmiotu umowy dostarczyć do 
magazynu  Zamawiającego znajdującego się przy ul. Graniczna 3a w Kraśniku na własny koszt 
i własnym staraniem. Sprzedaż obejmuje również rozładunek i przeniesienie dostarczonych 
produktów na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 

§6 
Do  współdziałania  w  wykonywaniu  umowy  Zamawiający  wyznacza :  Marka   Kurnika 
i Andrzeja Szwedo   tel.  81   825  68  09  wew.503 . 
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  §7 
1.Odbioru dostarczonych przedmiotów zamówienia w dacie ich dostarczenia, dokona osoba 
wyznaczona przez Zamawiającego w zakresie  zgodności z zapotrzebowaniem, fakturą i 
zawartą umową. 
2.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru lub przyjęcia dostarczonej 
partii zamówienia, że dostarczone produkty są niezgodne z umową, tj. nie posiadają 
wymaganych oznaczeń, mają inny termin przydatności do spożycia niż określony w umowie   
lub są  innych producentów niż dopuszczeni przez Zamawiającego, Dostawca dokona 
wymiany dostarczonych produktów na zgodne  z   umową   w   terminie   nie  dłuższym  niż  7  
dni  od  dnia  otrzymania   zgłoszenia o  niezgodności. 
3.Dostawca zobowiązuje się wadliwe  produkty wymienić na wolne od wad w terminie 
wyznaczonym przez  Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. Jeżeli  Dostawca nie wymieni 
wadliwych materiałów na wolne od wad, Zamawiający może od umowy odstąpić bez zapłaty 
odszkodowania. 

 
§8 

1.Zamawiający może naliczyć Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za niedotrzymanie terminu dostawy- w wysokości  0,5% wartości brutto  przedmiotu  
określonego w zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia, 
poczynając od następnego dnia   po upływie terminu; 
b)za opóźnienie w wymianie rzeczy wadliwych -w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu 
umowy  określonego  w zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1,   za   każdy   dzień   
opóźnienia,  poczynając  od     następnego dnia po upływie terminu; 
c)za  odstąpienie od umowy z winy Dostawcy Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę  
umowną w wysokości 15% kwoty określonej w § 4 ust.1.  
2.Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie 
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej Dostawcy wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury, na co Dostawca wyraża zgodę. 
3.Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia 
noty obciążeniowej. 
4.Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5.W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 
możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
6.Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

  
§9 

1.Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP): 715 020 02 47. 
2.Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP):………………………………………. 
3.Podstawą zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura VAT, wystawiona po każdej 
dostarczonej partii towaru, zgodnie ze złożonym zamówieniem. 
4.Za nieterminową płatność faktur Dostawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty 
odsetek w wysokości ustawowej. 
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§10 
 1.Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy pisemnej  (aneks)  pod  rygorem   
nieważności. 
2.Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w sytuacjach, o których mowa w §24 
Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. z dnia 07.06.2018r. 

§11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  
ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1025 z późn. zm.).   
 

§12 
Spory  wynikłe  w  trakcie  realizacji umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla  
siedziby  Zamawiającego. 
 

§13 
Niniejszą   umowę   sporządzono  w  trzech   jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa  dla  
Zamawiającego,  jeden dla  Dostawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                                      DOSTAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 


