Zał. do siwz
sprawa nr 20/2020
UMOWA
zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………………. pomiędzy:
Bydgoskimi Obiektami Sportowymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 163 lok. 110, 85-915 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000812467, posługującą się nr NIP 9671431447, REGON
384871421, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, reprezentowaną przez
Gracjana Topczewskiego – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….., zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,
Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy, której
ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej Strony, oraz
że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.
w związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) i wyboru oferty
Wykonawcy Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa warzyw i owoców (dalej produkty) do Hotelu Zawisza
położonego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 w zakresie i na warunkach zawartych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i załącznikach do SIWZ oraz ofercie
Wykonawcy
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej umowy.
3. Wielkość zamówienia stanowi szacunkowe zapotrzebowanie w okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania dowolnej ilości produktów danego rodzaju w
ramach kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1. W przypadki zmniejszenia lub zwiększenia
ilości faktycznie zamawianych produktów podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostawy produktów przez cały okres
obowiązywania umowy oraz do utrzymania stałych cen przez okres obowiązywania umowy, zgodnie
z ofertą.
5. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy środkiem transportu,
przystosowanym do przewozu żywności – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca

zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia towaru w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Zamawiającego.
6. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za dostawy faktycznie wykonane.
7. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się innymi podmiotami
i podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemna zgodą Zamawiającego. Nie dotyczy to
korzystania w celu realizacji dostawy z usług przewoźników.
8. Jeżeli przy Wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami
(w tym podwykonawcami lub przewoźnikami), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
działania i zaniechania jak za działania i zaniechania własne.
§2
Warunki dostawy
1. Zamówienie z podaniem dokładnych ilości jednostkowych produktów zgłaszane będzie Wykonawcy
faksem lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.
2. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do soboty do godziny 8.00 rano.
3. W wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą być realizowane, w innym ustalonym terminie stosownie
do potrzeb Zamawiającego
2. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy odbywać się będzie w miejscu dostawy przedmiotu
umowy oraz potwierdzony będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na
dowodzie dostawy odbioru każdej dostarczonej partii produktów.
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Zamawiający zobowiązany jest przy przyjęciu każdej dostawy towaru do sprawdzenia czy
dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy nie wykazują wad możliwych do wykrycia już podczas
przyjęcia.
Zamawiający odmówi przyjęcia produktu od Wykonawcy nie odpowiadającego wymogom
jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić produkt na
pełnowartościowy lub uzupełnić braki w ciągu 6 godzin, chyba, że Strony ustalą inaczej.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy
po jego przyjęciu, Zamawiający niezwłocznie zareklamuje wadliwy towar, a Wykonawca
zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na nowy w terminie nieprzekraczającym 24 godzin
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to również wad ukrytych. W jednostkowych
przypadkach Strony mogą ustalić inny sposób postępowania reklamacyjnego w konkretnym
przypadku, np. zwrot wadliwego towaru.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie w ust. 2 i 3
Zamawiający może zamówić dany przedmiot umowy u innego dostawcy, a różnicą wartości brutto
zakupu przedmiotu umowy obciąży Wykonawcę.

§3
Wynagrodzenie
Kwota brutto za dostarczone w ramach przedmiotu umowy produkty ogółem nie może przekroczyć
wartości ……………………… zł (słownie………………………………..zł.).
Zamawiający będzie dokonywać płatności na rzecz Wykonawcy za dostarczone produkty na
podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, zawierających wskazanie numeru
niniejszej Umowy.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następować będą dwa razy w miesiącu.

4.

Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o następujące dane: cena jednostkowa netto
danego produktu wynikająca z oferty Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1 x ilość dostarczonego
danego produktu w danym okresie rozliczeniowym.

5.

Do wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy netto, którym mowa w ust. 4 doliczony zostanie
podatek VAT, według obowiązującej stawki podatkowej.

6.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane
przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Załącznikiem do Faktury VAT będą protokoły odbioru, o których mowa w
§ 2 ust. 3.

8.

Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo
rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowymi i ujętym w wykazie podatników VAT, o
którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany
powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym
Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w
przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie o należytym wykonani Umowy, a w przypadku, o
którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z

9.

płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.
Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia naliczane będą odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
§4
Termin realizacji
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
§5
Kary

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości
10 % wartości brutto przedmiotu umowy;
2) opóźnienia w realizacji dostawy - w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy objętego
opóźnieniem za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
3) opóźnienia w wymianie produktów wadliwych na wolne od wad lub w uzupełnieniu brakującego
asortymentu- w wysokości 0,2 % wartości brutto reklamowanego produktu za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
4) niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy - w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie
działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia kary umownej
w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.
3. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem siebie niezależne i mogą
być, według wyboru Zamawiającego, dochodzone łącznie lub każde z osobna.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia należności

wynikających z naliczonych kar umownych.
5. Bez względu na zastrzeżone kary umowne Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
Odstąpienie od umowy lub zamówienia
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tymKodeksu cywilnego) stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części niewykonanej:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) jeżeli nastąpi zakończenie działalności Wykonawcy,
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże,
że nie wpłynie to na realizację niniejszej umowy,
d) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego 3 krotnego wezwania
przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania.
2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający ponownie odmawia
z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu dostawy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie do 10 dni po
powzięciu wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu
należycie wykonanej części umowy.

§7
osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień umowy są:
1) ze strony Zamawiającego ………………. tel….. e-mail …..
2) ze strony Wykonawcy ……………………. tel. …. e-mail …..
§8
1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz
przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe)
oraz w odniesieniu do osób realizujących Zamówienie/Umowę. Przekazywane na potrzeby realizacji
Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez administratorów danych) i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
związanych z realizacją zawartej Umowy oraz prowadzenia bieżących uzgodnień.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z
przepisami prawa.
4. Strony zobowiązują się do wypełnienia obowiązków informacyjnych nałożonych obowiązującymi
przepisami prawa w związku z ust. 1- 3..
§9
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Postanowienia końcowe
Zmiany bądź uzupełnienia umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej w formie aneksu pod
rygorem nieważności.
Strony przewidują zmianę umowy w zakresie:
1) wielkości opakowań produktów, w przypadku gdy producent dokona takich zmian. Rozliczenie
następować będzie proporcjonalnie do wartości wskazanych w formularzu oferty.
2) zmiany produktu na jego równoważny odpowiednik w przypadku niemożności dostarczenia
asortymentu pierwotnie przewidzianego z uwagi na:
a) wycofanie z obrotu,
b) wstrzymanie produkcji oferowanego produktu,
c) brak możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności
d) inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania
ofert; z zastrzeżeniem, że cena netto zamienionego produktu nie będzie wyższa od ceny
zamienianego produktu z oferty.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności
takiej cesji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie miejscowo
właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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