
projekt „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku
lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” [umowa nr

56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00 z dnia26 czerwca 2018 r.] jest współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr …./PN/19

zawarta w dniu  ......................................  2019 r.  w Lublinie  pomiędzy Gminą Lublin  z  siedzibą
w  Lublinie,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP:  946-25-75-811,  REGON:
431019514, reprezentowaną przez:

1. ..........................

2. ..........................

zwaną dalej „Zamawiającym”

a 

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2014 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) , w wyniku którego oferta Wykonawcy
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 1

1. Przedmiotowa  umowa  (dalej:  Umowa)  została  zawarta  w  związku  z  realizacją  przez
Gminę Lublin  projektu  pn.: „LUBInclusiON   działania profilaktyczne i usamodzielniające
w środowisku lokalnym oraz  utworzenie nowych miejsc usług społecznych” [umowa nr 56/
RPLU.11.02.00-06-0065/18-00  z  dnia  26  czerwca  2018  r.]  współfinansowanego
z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  budżetu  państwa  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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2. Przedmiotem  Umowy  zwanym  dalej  „Zamówieniem”  jest  dostawa  artykułów
spożywczych  do  klubów  seniora  w  Lublinie  w  ramach  realizacji  projektu
LUBInclusiON – VII części- ..... część.

3. Zakres umowy obejmuje:
Część 1: dostawę  artykułów spożywczych do Klubu Seniora przy Domu  Pomocy Społecznej 
„Kalina” ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin.
Część 2: dostawę artykułów spożywczych do Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej
„Betania” al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin.
Część 3: dostawę artykułów spożywczych do Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej
im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin.
Część 4: dostawę artykułów spożywczych do Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej
im. Św. Jana Pawła II ul. Ametystowa 22, 20-577   Lublin.
Część 5: dostawę artykułów spożywczych do Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie ul.  Kosmonautów 78, 20-358 Lublin.
Część 6: dostawę artykułów spożywczych do Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej
im. Wiktorii Michelisowej ul. Archidiakońska 7, 20-113  Lublin.

Część  7: dostawę  artykułów  spożywczych  do  Klubu Seniora  przy  Zespole  Ośrodków
Wsparcia ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin.

4. Umowa obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi  w  niniejszej  umowie  oraz  zgodnie  z  Formularzem  asortymentowo-jakościowo-
cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2
1. Strony  zgodnie  ustalają,  że  dostawa  artykułów  spożywczych  nastąpi  każdorazowo  po

złożeniu  zapotrzebowania  przez  uprawionego  pracownika  Zmawiającego  za  pośrednic-
twem faxu lub poczty elektronicznej,  w terminie nie dłuższym niż  ….. dni roboczych od
otrzymania zapotrzebowania.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  artykuły  spożywcze  sukcesywnie  w  oparciu
o składane zamówienie, w asortymencie i ilościach wymienionych w danym zamówieniu
cząstkowym,  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  jakościowymi  oraz  w  opakowaniu
jednostkowym  (w  gramaturze)  zawartym  w  formularzu  asortymentowo-jakościowo-
cenowym.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  artykuły  spożywcze  świeże,  z  terminem
przydatności do spożycia nie krótszym niż 80% terminu przewidzianego dla danego towaru.
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4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły  spożywcze w pierwszym gatunku,  bez
zanieczyszczeń, obcych zapachów bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty:
w szczególności: ubytków, uszkodzeń opakowań.

5. Artykuły  spożywcze będą dostarczane Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczają-
cych jakość handlową i zdrowotną dostarczonych towarów i odpowiadających warunkom
transportu, odbioru i przechowywania.

6. Artykuły spożywcze, dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta, powinny mieć
na każdym opakowaniu zbiorczym etykietę informacyjną zawierającą następujące dane:
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, ilość sztuk termin przydatności do spożycia, wa-
runki przechowywania oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

7. Odbiór zamówionych artykułów będzie następował  w miejscu wskazanym w  § 1 ust.  3,
po sprawdzeniu przez przedstawicieli obu Stron jakości, asortymentu oraz ilości. W wyniku
odbioru uprawnieni przedstawiciele Stron podpisują protokół zdawczo-odbiorczy stanowią-
cy Załącznik Nr 2 do umowy.

8. W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  niepełnej  dostawy  lub  wady  w  dostawie,
w szczególności:  nieodpowiedniej  jakości  artykułu  lub  gramatury  Zamawiający  opisze
stwierdzone braki lub wady w protokole zdawczo-odbiorczym. W takim przypadku Wyko-
nawca niezwłocznie uzupełni brakujący asortyment lub wymieni go na wolny od wad i do-
starczy do siedziby Zamawiającego najpóźniej w  terminie do godziny 12.00 dnia następne-
go lub za zgodą Zamawiającego przy najbliższej dostawie, bez osobnego wynagrodzenia z
tego tytułu. W przypadku niedotrzymania terminu na uzupełnienie towaru lub dostarczenie
towaru odpowiedniej jakości Zamawiający dokona zakupu u innego podmiotu, kosztami ob-
ciążając Wykonawcę.

9. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie odbywał się od godz. 7.00 do godz. 11.00, z wyjąt-
kiem sobót, niedziel i dni świątecznych. 

10. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków transportu. Trans-
port  towaru może być realizowany tylko  środkami transportu do tego przystosowanymi,
zgodnie z HACCP.

§ 3
1. Po wykonaniu każdorazowej dostawy Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT

i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, o którym mowa w § 2 ust. 7, podpisany

przez uprawnionych przedstawicieli obydwu Stron. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.2 do

rezygnacji  z  zakupu  wybranych  artykułów  spożywczych  w  stosunku  do
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określonych w Załączniku Nr 1 do umowy. Zamówienie artykułów spożywczych w ilości
mniejszej niż określona w Załączniku nr 1 nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadny-
mi sankcjami wobec Zamawiającego pod warunkiem zmniejszenia ilości artykułów o łączną
wartość nieprzekraczającą 20 % wartości zamówienia. 

§ 4
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2020 roku.
2. W przypadku wyczerpania kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust.

2 oraz w Załączniku nr 1 do umowy nastąpi wygaśnięcie przedmiotowej umowy.

     § 5
1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  faktycznie  dostarczone  artykuły

spożywcze  w  wysokości  obliczonej  na  podstawie  cen  jednostkowych  poszczególnych
artykułów  zgodnie  z  Formularzem  asortymentowo-jakościowo-cenowym  stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Łączna  wartość  zamówienia  nie  może  przekroczyć  kwoty:  ................................zł  brutto
(słownie złotych brutto: ……………………………………..).

3. Ostateczna wartość Zamówienia będzie wynikać z rzeczywistych zleconych i wykonanych
dostaw potwierdzonych protokołami przez Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty transportu oraz odbioru rekla-
mowanych artykułów i ich wymiany na świeże.

5. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, będzie wysyłał /nie będzie wysyłał
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w sposób , o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicz-
nych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019
Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo po dostarczeniu zamówienia, w terminie 14 dni
od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT,  na
rachunek bankowy Wykonawcy określony w treści faktury.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława
Łokietka  1,  20-109  Lublin  NIP:  946-25-75-811,  Płatnik:  Urząd  Miasta  Lublin,  Wydział
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Projektów Nieinwestycyjnych.
8. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Płatność: Dział 852 Rozdział  85295 Paragraf: 4229 i 4227, Zadanie:  Projekt: „LUBInclu-

siON  działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie
nowych miejsc usług społecznych”.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że posiada decyzję o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z art. 62 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1541 ze zm.) oraz posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z art.
62 ust.1 pkt 4 powołanej ustawy.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  1,
poprzez ich udostępnienie Zamawiającemu na każdym etapie realizacji usługi.

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo
do odstąpienia od umowy.

§ 7

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Stronę przeciwną.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadku:

1) co najmniej trzykrotnego dostarczenia towaru nie spełniającego wymagań określonych
w umowie, trzykrotnego niedostarczenia towaru lub trzykrotnego niedostarczenia go w
określonym w umowie terminie;

2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy;

3) dostarczania towaru środkami innymi niż wymienione w § 2 ust. 10;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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3. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 2 ppkt. 1-3) jest możliwe w terminie 90 dni od
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę
do odstąpienia. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 2 ppkt. 4) jest możliwe w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w
ust.  2  ppkt.4)  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu
wykonania części umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. 

5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust. 2 umowy.

6. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości  20% wynagrodzenia  brutto określonego
w § 5 ust. 2  umowy.

7. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  umowy
z momentem doręczenia  drugiej  stronie oświadczenia  o odstąpieniu  i  będzie wywierało
skutek  na  przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich
uprawnień,  które  Zamawiający  nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia  o  odstąpieniu,
w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania.

8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 w przypadku niewykonania umowy;

2) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 w przypadku:

a. co  najmniej  trzykrotnego  dostarczenia  towaru  nie  spełniającego  wymagań
określonych  w umowie  w szczególności:  dostarczenia  artykułów   w niższym niż
pierwszy  gatunek,  z  zanieczyszczeniami,  obcymi  zapachami,   fizycznymi
 uszkodzeniami  dyskwalifikujących  produkty;  dostarczenia  artykułów,  z  terminem
 przydatności do spożycia krótszym niż 80% terminu przewidzianego dla danego
towaru,  trzykrotnego niedostarczenia  towaru lub  trzykrotnego niedostarczenia  go
w określonym w umowie terminie,

b. trzykrotnego dostarczenia towaru środkami innymi niż wymienione w § 2 ust. 10.

9. Za  każdy  dzień  opóźnienia  w  realizacji  zleconej  dostawy  Zamawiający  zażąda  od
Wykonawcy każdorazowo zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto danej
dostawy. 
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10. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

11. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych
określonych  przepisami  Kodeksu  cywilnego,  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej
szkody.

§ 8

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  będącego  przedmiotem
niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prace,  które  wykonuje  przy  pomocy
podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac,
które realizuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy  zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym
w trakcie postępowania o udzielenie  zamówienia,  zamierza powierzyć niżej  wskazanym
podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

1) ….......................................
2)  ….......................................

§ 9

Do  bieżącej  współpracy  w  sprawach  związanych  z  wykonywaniem  Umowy,
w szczególności  do:  wystawiania  zapotrzebowań,  dokonywania  odbiorów,  zgłaszania
reklamacji  oraz  podpisywania  protokołów  Strony  wyznaczą  osoby  upoważnione
niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

§ 10

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  wystąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem  § 11 oraz art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1)  zmiana  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  5  ust.  2  oraz  zmiana  formularza
asortymentowo – jakościowo - cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy w
przypadku zmiany stawki podatku VAT.
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projekt „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku
lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” [umowa nr

56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00 z dnia26 czerwca 2018 r.] jest współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

ad  pkt.  1)  wynagrodzenie  brutto  oraz  ceny  jednostkowe  ujęte  w  formularzach
asortymentowo – jakościowo - cenowych ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających  zmianę  pod  warunkiem  wykazania  przez  Wykonawcę,  że  zmiana  ta
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z
zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania dalszych wyjaśnień
wraz  z  przedstawieniem  dalszych  dokumentów,  celem  stwierdzenia  dopuszczalności
zmiany wynagrodzenia zgodnym z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy
z zachowaniem jego ceny.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez wła-
ściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-jakościowo-cenowego

2. Załącznik nr 2- Protokół zdawczo-odbiorczy
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