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 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 
Umowa nr Z00/2014/…….   (wzór) 

 
 
W dniu …… .2014 r.  we Wrocławiu pomiędzy: 
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000350789, kapitał zakładowy 137.191.000,00 zł, 
REGON: 021125219, NIP: 898-216-74-37, 
reprezentowaną przez: 
Radosława Ratajszczaka - Prezesa Zarządu  
Grzegorza Kaliszczaka - Członka Zarządu 
zwaną  dalej Zamawiającym,  
a: 

[.], ul. [.],[.],nr NIP: [.], REGON:  [.], 
zwanym dalej: „Wykonawcą”,  
zwanymi dalej łącznie: „Stronami” 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.). 
 
Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą / inną działalność / 
gospodarstwo rolne, której przedmiotem są m.in.:………………………. na podstawie wpisu do 
KRS nr ……………………………..  (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) i 
jednocześnie oświadcza, że ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym. 
 
Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres świadczenia Wykonawcy 
wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu 
Zamawiającego, znajdującego się na terenie ZOO Wrocław, produktów żywnościowych: 
marchwi kopcowej konsumpcyjnej / marchwi kopcowej pastewnej grubej / marchwi wczesnej 
pastewnej grubej zwanych dalej “towarem”, a określonych w ofercie stanowiącej Załącznik nr 
1 do umowy.  
 

§ 2 
1. Termin dostawy i szczegółowy asortyment, w tym jego ilość, Zamawiający będzie określać 

w telefonicznym (lub faksowym) zamówieniu. Dostawy realizowane będą w godzinach 
porannych, nie później niż do godziny 10:00. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostaw objętych przedmiotem umowy, 
każdorazowo po złożeniu stosownego zamówienia przez Zamawiającego oraz zgodnie z 
jego bieżącymi wytycznymi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania ilości dostarczanego towaru o nie 
więcej niż -20% w odniesieniu do ilości określonych w Załączniku nr 1 do umowy.  Korekta 
ilościowa nie może spowodować zwiększenia wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 
3 umowy. 
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4. Jeżeli w wyniku korekty zmniejszona zostanie ilość dostarczonego towaru w stosunku do 
ilości określonej w umowie, cena ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada następującym wymaganiom: 
 Wszystkie rodzaje marchwi powinny spełniać następujące warunki: 

a) Nie zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do dopuszczalnej ich ilości, 
zgodnie z Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 801 z późn. zm.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą 
znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, 

b) Posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak, 
c) Być myte, czyste, 
d) Być workowane. 

Nie mają znaczenia odmiany marchwi. 
2. Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm i 

klasyfikacji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce 
publicznej. 

§ 4 
1. Ceny jednostkowe towaru określa oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do 

umowy. 
2. Ceny nie ulegną zmianie przez okres realizacji umowy. 
3.   Strony zgodnie postanawiają, że całkowita wartość objętych umową dostaw nie przekroczy   
        kwoty …… brutto (słownie: ……). Z chwilą wyczerpania wskazanej kwoty umowa ulega 
        rozwiązaniu. 

§ 5 
Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu 
niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Wydanie i odbiór towaru będzie dokonane w siedzibie Zamawiającego na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obie strony. 
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w dostarczonym towarze (towar nie 

spełniający wymagań z § 3 umowy, towar nieświeży) lub braków w jego ilości Wykonawca 
zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy lub zobowiązany będzie dostarczyć 
brakujący towar w terminie 1 dnia. 

3. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych po odebraniu towaru, Zamawiający 
zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany towar na wolny od wad w 
terminie 3 dni od daty zawiadomienia o wadzie. 

5. W dniu odbioru towaru przez Zamawiającego od Wykonawcy na Zamawiającego 
przechodzi własność towaru. 
 

§ 7 
1. Za dostarczony i odebrany każdorazowo towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

należność wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe z Załącznika nr 1 do umowy. 
2. Należność płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez obie 
strony, przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy. 
Nr rachunku: ……………………………………………………………………………… 

3. Strony postanawiają, że zapłata należności następuje z chwilą obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
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1) w przypadku niedostarczenia towaru w terminie albo dostarczenia towaru tylko w 
części – w wysokości 0,2% wartości brutto towaru, którego opóźnienie dotyczy za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego wymagań określonych w §3 
umowy w wysokości 0,2% wartości brutto towaru nie spełniającego wymogów za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia na podstawie § 9 ust. 1 umowy – w wysokości 5% wartości brutto 
umowy określonej w § 4 ust. 3 umowy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 
3 umowy. 

 
2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

1. Zamawiający może wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę w 
przypadku dwukrotnego stwierdzenia faktu niedostarczenia towaru w terminie lub 
dwukrotnego dostarczenia towaru nie spełniającego wymogów § 3 umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający przewidują możliwość rozwiązania umowy za zgodnym 
porozumieniem stron. 

3. Zamawiający może odstąpić 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, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony od dnia ………………………… do 
dnia wyczerpania wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 3, jednak nie dłużej niż do 
dnia ……………….. 

2. Z dniem następnym po upływie terminów dostaw określonych w ust. 1, albo w przypadku 
wcześniejszego wyczerpania wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 3, wygasają 
wzajemne zobowiązania stron w zakresie nie zrealizowanych dostaw. 

 
§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia:  
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy  - przyczyny zewnętrzne niezależne 

od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania 
terminów wynikających z umowy; 

b) zmiana specyfikacji asortymentowo-ilościowej dostaw, w szczególności  w zakresie 
podanych szacunkowych ilości dostaw – przyczyny niezależne od Zamawiającego, 
których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności 
zwiększenie lub zmniejszenie ilości zwierząt, itp. 

c) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy                    
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy - na skutek zmian przepisów prawnych; 
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e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu 
cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w 
wysokości, o której mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych, 

f) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się 
do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania 
zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie 
dopuszczona. 

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uPzp: zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, 
zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy. 
3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy tylko za 
zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie obowiązujące 

prawo polskie, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 
publicznych i. 

3. Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia związane z wykonaniem Umowy, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz Stron oświadczają, iż są należycie 
umocowane do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanych 
przez nie podmiotów. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 
 
Załączniki: 

1. Kopia oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA    
 
  ………………………………………   ……………………………………… 
 
 
 
 
 


