
  

 

Projekt „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” 

realizowany przez Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Lider) oraz Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie(Partner) 

 

 
Nr ….. /UJK/2021/BK 

Podstawa prawna:  zasada konkurencyjności określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
(wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych 
 

Zawarta w dniu ……………………….2021 roku, pomiędzy: Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” 
z  siedzibą w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 45 , posiadającym NIP nr: 6572503478 oraz REGON  
nr 292 663 406, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
Prezesa Zarządu- ks. dr Andrzeja Drapałę  

a: 

………………………………………………….. z siedzibą w ……….., ………………………………………………….. 
posiadającym NIP nr: ………………………………. oraz REGON nr …………………………………., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W rezultacie dokonania rozstrzygnięcia przez Zamawiającego zapytania ofertowego  
8/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dnia 14.12.2021.  została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja sukcesywnych dostawach produktów spożywczych. 
2. Miejscem dostawy jest: ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce  
3. Szczegółowy spis dostarczanych produktów, ilości, informacje dotyczące wielkości i formy 

opakowao oraz cenę zawierają Formularze asortymentowo-cenowe do postępowania 
8/POWR/UJK/SNR/2021/BK z dn. 14.12.2021 r.:  
 

Załącznik 1a 1Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 1: Dostawa artykułów spożywczych 
(różnych) 

CPV: 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne;, 15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty, 

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne, 15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze, 

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone  15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce 

lub roślinne, 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna, 15611000-4 - Ryż łuskany, 15612000-1 - Mąka 

zbożowa lub roślinna i podobne produkty, 15820000-2- Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i 

ciastkarskie o przedłużonej trwałości 

Załącznik 1b2 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 2: Dostawa mięsa, produktów 

mięsnych i wędlin  

CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 
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Załącznik 1c3 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 3: Dostawa warzyw i owoców 

CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty, 

Załącznik 1d4 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 4: Dostawa nabiału i jaj 

CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie, CPV: 03142500-3 - Jaja 

Załącznik 1e5 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 5: Dostawa napojów 

CPV: 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe, 

Załącznik 1f6 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 6: Dostawa produktów mrożonych  
i ryb  

4. Zamawiający zastrzega, że niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi 
roszczenia o zakup niezrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru podanej  
w ofercie Wykonawcy.  
 
 

§2 TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 
roku lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa. 

 
§3 WYNAGRODZENIE 

1. Maksymalna wysokośd nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikająca z oferty Wykonawcy 
wynosi ………………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………………….złote, 
……………………………… groszy, w tym VAT………………………………………….. 

2. W kwocie, o której mowa w ust.1, zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym  podatek VAT w kwocie obliczonej wg ustalonych ustawowo stawek i zasad.  

3. Wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikad wyłącznie z rzeczywistego wykonania 
umowy w oparciu o potwierdzenia odbioru towaru przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi zlecenia 
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i informacji o wysokości 
wynagrodzenia osiąganego z tytułu niniejszej umowy w celu właściwej realizacji i rozliczenia 
projektu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się również do rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu 
postępowania. 

 
  

 
 

§4 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
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1.Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczane produkty spełniają wymagania przepisów 
prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, a w szczególności: 

- Ustawy o Bezpieczeostwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (Dz. U. z 2017 r. poz. 149); 

- Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1604). 

2.Wykonawca oświadcza, że jakośd dostarczanych produktów będzie najwyższa w pierwszym 
gatunku. 

3. Dostarczane warzywa i owoce muszą byd: całe, zdrowe, czyste, wolne od chorób i szkodników,  
o odpowiednim stopniu dojrzałości7. 

4. Dostarczane jaja muszą byd naświetlone lampą UV bezpośredniego działania, tj. poddane 
powierzchniowemu odkażeniu skorupek z wirusów, pleśni, zarodników i bakterii, zwłaszcza pałeczek 
Salmonelli, okrężnicy (Escherichia coli) oraz ziarenkowców (głównie gronkowca  i paciorkowca - 
Staphylococcus i Streptococcus), co Wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem oraz 
oznaczeniem jaj wg norm8. 

5. Przydatnośd do spożycia każdego z dostarczanych produktów będzie, co najmniej w połowie 
okresu jego ważności. 

6. W przypadku niemożliwości wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych 
 od Wykonawcy, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego. 

7. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnośd za zawinione przez niego straty/szkody poniesione 
 przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się poddad kontroli dokonywanej przez Zamawiającego, Instytucję 
Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zleconych 
 do wykonania działania w ramach Projektu. 

9. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej oraz innym upoważnionym 
podmiotom, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia w ramach Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków w Projekcie, w tym w dokumenty elektroniczne. 

§5 ZAMÓWIENIA I DOSTAWY 
 

1. Wykonawca wszystkie dostawy do Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówieo 
składanych na piśmie, e-mailem lub faksem przez upoważnione osoby. 

2. Zamawiający zobowiązuje się, że wartośd brutto jednorazowego zamówienia nie będzie niższa 
niż 200 (dwieście  złotych brutto. 

3. W zamówieniach Zamawiający będzie określał dokładną ilośd i rodzaj zamawianego asortymentu 
oraz datę dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczad towar do siedziby, o której mowa w § 1.  ust. 1 niniejszej 
umowy w dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00 w czasie zadeklarowanym w Formularzu 
ofertowym, tj.…………………………………………………………………………………  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczad towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się we 
własnym zakresie dokonywad wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych 
pomieszczeo oraz jego rozładunku. 
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6. Dostawy każdorazowo będą sprawdzane przez personel Zamawiającego pod kątem jakościowym  
i ilościowym, a także pod katem  zgodności cen z Formularzem asortymentowo – cenowym.  

7. Za datę i miejsce dokonania dostawy uważa się dostarczenie towaru w wyznaczonym terminie 
do siedzib, o których mowa w § 1.  ust 1.  

8. Potwierdzeniem odbioru zamówionego towaru będą dokumenty wydania zewnętrznego towaru 
WZ sporządzane przez Wykonawcę i każdorazowo podpisywane przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego w chwili odbioru towaru. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad towaru  
w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na towar wolny od wad, w ilościach 
zakwestionowanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wad. Wadliwy towar 
zostanie odebrany transportem na koszt Wykonawcy.  

11. Produkty powinny byd należycie zabezpieczone w opakowaniach gwarantujących bezpieczny 
transport i magazynowanie.  

12. Produkty powinny byd dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilośd, datę przydatności 
 do użycia, nazwę i adres producenta. 

 

§6  ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  
2. Celem prawidłowego rozliczenia projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania 

faktury, na koniec miesiąca do każdego realizowanego zadania, na podstawie dokumentów 
zewnętrznych towaru WZ,  z danego miesiąca, Wykonawca będzie wystawiał na rzecz 
Zamawiającego faktury, zgodne z cenami jednostkowymi brutto zamieszczonymi 
 w Formularzu ofertowym Wykonawcy z 14 dniowym terminem płatności. 

3. Na podstawie prawidłowo wystawionych faktur będzie następowała zapłata przelewem 
bankowym na rachunek Wykonawcy prowadzonym w ………………………………………………………………. 
o nr……………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

4. Zamawiający zastrzega, iż płatnośd będzie dokonana pod warunkiem posiadania środków 
finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu.  
W sytuacji opóźnieo w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą,  
zapłata za towar/za daną FV nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. 
 W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia 
w zapłacie. 

 

§8  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd dokonywania zamówieo uzupełniających w czasie trwania 
projektu na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamówienia uzupełniające stanowid mogą nie więcej niż 30% wartości zamówienia 
podstawowego określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§9  ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpią istotne zmiany 
okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
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można było przewidzied w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozid istotnemu interesowi publicznemu, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy zrealizowane do dnia odstąpienia 
od umowy przez Zamawiajacego. 

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpid w trybie 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku nieprzestrzegania 
przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy z zastosowaniem ustaleo § 7 ust. 1 ust. 3. 
W szczególności odstąpienie od umowy może mied miejsce w przypadkach:  
1) trzykrotnego niewykonania dostawy 
2) wykonywania dostaw nieterminowo 
3) trzykrotnego dostarczenia produktu o niewłaściwej jakości 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 POSTANOWIENIA KOOCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą 
obu stron. 

2. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Projektu 
pt.,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” pomiędzy Instytucją 
Pośredniczącą a Zamawiającym. 

3. Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego skazania 
Wykonawcy za popełnienie przestępstwa karnego lub karno – skarbowego. 

4. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, 
 gdy Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu. 

5. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany postanowieo umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 
1. Zmiany okresu i harmonogramu realizacji projektu; 
2. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy  

do aktualnego stanu prawnego. 
3. Zmiany nazwy, adresu, statusu Zamawiającego lub Wykonawcy. 

6.Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

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

 

Załączniki:  

Załącznik 1a9Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 1: Dostawa artykułów spożywczych 
(różnych) 

Załącznik 1b10 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 2: Dostawa mięsa, produktów 

mięsnych i wędlin  

Załącznik 1c11 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 3: Dostawa warzyw i owoców 
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Załącznik 1d12 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 4: Dostawa nabiału i jaj 

Załącznik 1e13 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 5: Dostawa napojów 

Załącznik 1f14 Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 6: Dostawa produktów mrożonych  
i ryb  

Załącznik  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

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

          Podpis Zamawiającego                                       Podpis Wykonawcy  
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