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Załącznik nr 4 do SWZ 
                                                                  

UMOWA nr ……………………………….. 
 

Umowa dotyczy zadania nr …………………. 
 

 
Zawarta w dniu …………………. r. w Krakowie, pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w 
Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez dr Krzysztofa Augustyna – Dyrektora Krakowskiego Szkolnego 
Ośrodka Sportowego z siedzibą w Krakowie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 
436/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września 2019 r.  
 
a 

……………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………………….,  

NIP: ………………………………. , REGON: ………………………………  

reprezentowaną przez: …………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”  

Łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, o następującej treści: 

 
§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. 
„Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” 
w Kasince Małej z podziałem na zadania - liczba zadań 11” - dotyczy zadania nr ……….. 

2. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa częściowa następować będzie po 
wcześniejszym złożeniu zamówienia (telefonicznie lub pisemnie - drogą elektroniczną) 
przez upoważnionego Pracownika Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz”, a 
realizacja dostawy winna nastąpić w godzinach zaoferowanych przez Wykonawcę w 
ramach kryterium nr 2. 

3. Przedmiot umowy określa opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty cenowej 
Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

4. Prawo opcji: 
4.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu umowy w okresie 

realizacji niniejszej umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym: 
4.1.1. wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż 25% wielkości zamówienia 

wycenionego przez Wykonawcę w jego formularzu oferty cenowej, zarówno w 
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zakresie poszczególnego asortymentu, jak i całego wolumenu zamówienia w 
danym zamówieniu,  

4.1.2. zmniejszenie zapotrzebowania do 50% zamówienia wycenionego przez 
Wykonawcę w jego formularzu oferty cenowej, zarówno w zakresie 
poszczególnego asortymentu, jak i całego wolumenu zamówienia w danym 
zamówieniu. 

4.2. W zakresie prawa opcji, o którym mowa w pkt. 4.1. powyżej, przy rozliczeniu 
wynagrodzenia Wykonawcy obowiązują ceny jednostkowe zaoferowane przez 
Wykonawcę w jego formularzu oferty cenowej. 

4.3. W zakresie prawa opcji, o którym mowa w pkt. 4.1.2 powyżej, Wykonawca akceptuje 
fakt, że wynagrodzenie o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone 
maksymalnie do 50%. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie żądał pomniejszonej kwoty 
wynagrodzenia. 

4.4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zmiany umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz złożoną ofertą (załącznik nr 3 do umowy), do 
dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości wymienionej w formularzu 
oferty cenowej Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) wraz z organizacją transportu i 
wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce.  

6. Dostawy odbywać będą się sukcesywnie, na podstawie dokonywanych przez 
Zamawiającego zamówień, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu 
(opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia 
powstałe w wyniku transportu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”. 
Począwszy od 1 stycznia 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby co 
najmniej 10% floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 450, z późn. 
zm.) używanych do wykonywania niniejszej umowy, stanowiły pojazdy elektryczne lub 
pojazdy napędzane gazem ziemnym w rozumieniu ustawy o elektromobilności, co 
odpowiada wymaganiu zawartemu w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności. Mając 
powyższe na uwadze: 
8.1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów samochodowych 

elektrycznych  lub pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym we flocie 
użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 
10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności (sposób wyliczenia 
wymienionych pojazdów, których udział będzie wynosił co najmniej 10%, reguluje art. 
36a ustawy o elektromobilności); stosowne oświadczenie Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy, 

8.2. Wykonawca, nie później niż do dnia 31.12.2021 r.  (lub nie później niż do dnia zawarcia 
umowy w przypadku jej zawarcia po dniu 01.01.2022 r.) zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów samochodowych ze 
wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
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ziemnym, o ile z wyliczenia, dokonanego zgodnie z art. 36a ustawy o 
elektromobilności zachodzić będzie konieczność użycia takiego pojazdu/pojazdów). 

9. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod kątem spełniania przez 
niego wymagań wskazanych w ustawie o elektromobilności: 
9.1. Wykonawca od dnia 01.01.2022 r. na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się 
składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów samochodowych przy 
realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informację na temat 
łącznej ilości pojazdów samochodowych, w tym ilości pojazdów samochodowych 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, wraz z informacją o numerach 
rejestracyjnych tych pojazdów. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym 
terminie zostanie potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy 
o elektromobilności, co stanowić będzie jednocześnie podstawę do naliczenia kary 
umownej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
2) przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji (kontroli) spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdu. 

10. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności Wykonawca i Zamawiający zobowiązani 
są do dostosowania się do wymagań wynikających ze zmienionych przepisów tej ustawy. 

 
§ 2 

1. Każda dostawa będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 1 do umowy),  a realizacja danej dostawy winna nastąpić w 
terminie wskazanym w zamówieniu, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia w 
godzinach zaoferowanych w treści formularza oferty (załącznik nr 3 do umowy), 
tj. …………………………….. 

1.1. Ewentualną zmianę godziny dostawy w danym dniu lub ostateczny dzień dostawy, 
pomimo godzin, o których mowa w ust. 1 powyżej lub daty wskazanej w zamówieniu, 
ustala Zamawiający. W wyjątkowych sytuacjach – uzasadnionych pisemnie, Wykonawca 
może zwrócić się z prośbą o zmianę godziny, o których mowa w ust. 1 powyżej. Decyzję 
w tym zakresie podejmuje Zamawiający, o czym zostanie poinformowany Wykonawca. 

2. Zamawiający ma prawo sprawdzić jakość i ilość poszczególnej dostawy. Zasady w 
przypadku dostarczenia dostawy złej jakości określa opis przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 do umowy). 
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty: ………………………….. zł brutto (słownie 

brutto: ……………………..zł ……./100), . 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku skorzystania z prawa opcji, 

o którym mowa w §1 ust. 4 umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy czym 
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej 
powiększonej o 25%, tj. kwoty brutto: ……………………… zł. 

3. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu oferty cenowej (załącznik 
nr 2 do umowy) są cenami ryczałtowymi obowiązujący w całym okresie rozliczeniowym. 

4.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie sumą należnych wynagrodzeń za 
poszczególne zrealizowane dostawy częściowe żywności. Wynagrodzenie częściowe za 
zrealizowaną dostawę stanowić będzie sumę iloczynów kwot jednostkowych z formularza 
oferty cenowej Wykonawcy i ilości zamawianego asortymentu. 
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5. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zakresu 
umownego bez zastosowania prawa opcji. 

6. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy wysokości stawek podatku VAT 
wskazanych w formularzu oferty cenowej Wykonawcy, możliwa będzie zmiana niniejszej 
Umowy skutkująca podwyższeniem lub obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 
wynikającą ze zmienionego ustawowo podatku VAT. 

7. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania terminowej zapłaty. 
9. Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem po każdej dostawie na 

podstawie faktur częściowych w terminie do 14 dni, od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. Wynagrodzenie częściowe za zrealizowaną dostawę stanowić będzie 
sumę iloczynów kwot jednostkowych z oferty Wykonawcy i ilości zamawianego 
asortymentu. 

10. Zasady wystawiania faktur: 
10.1. Prawidłowo sporządzona faktura musi wskazywać: 

10.1.1. Nabywcę: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 
NIP: 6761013717 

10.1.2. Jednostkę Odbierającą: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania 
Warszawskiego 6, 31-541 Kraków. 

10.2. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

10.3. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której 
mowa w pkt. 10.2. powyżej, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do 
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 
Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna 
zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura 
lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy. 

10.4. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
e-mail: ……………………. lub poprzez platformę PEF na skrzynkę PEPPOL o 
numerze ………… 

10.5. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się 
będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 
elementy, o których mowa w pkt. 10.3. powyżej, na adres e-mail lub platformę PEF 
Zamawiającego, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 
§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z dołożeniem najwyższej 
staranności, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, ustalonymi terminami, 
obowiązującymi normami oraz wymogami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 

§ 5 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………….  r. do dnia ………………….. r. 
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§ 6 
1. 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 
umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki 
wynikające z niniejszej Umowy, a w szczególności, gdy: 

a) dostarcza żywność nie spełniającą kryteriów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, 
lub niezgodną z produktami zaoferowanymi w formularzu oferty cenowej (co najmniej 
trzykrotnie), mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, 

b) dostarcza żywność z opóźnieniem w stosunku do ustalonego terminu realizacji dostawy 
określonego w zamówieniu (data dostawy), lub określonych w § 2 ust. 1 umowy godzin 
(nie dotyczy wyjątków, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.1. umowy),  

c) rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, mimo bezskutecznego wezwania do 
zaprzestania naruszeń, 

Zamawiający po skorzystaniu z procedury reklamacji, o której mowa w pkt. 12.12.÷12.14. 
opisu przedmiotu zamówienia,  może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy bez zachowania 
terminu wypowiedzenia. Trzykrotne nienależyte wykonanie dostawy upoważnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym. 
3. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących warunkach: 

3.1. w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu 
odpowiedniego towaru objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego towaru 
przez Wykonawcę innym o identycznych właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% 
w stosunku do ceny zastępowanego, 

3.2. w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę 
cen jednostkowych produktów objętych umową z zachowaniem zasady 
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

4. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów, o 
których mowa w ust. 3 pkt. 3.1. i 3.2. powyżej, zakres umowy ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej następują w formie pisemnych aneksów. 
6. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w 

razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
6.1. za trzeci i kolejne przypadki naliczenia kary umownej Wykonawcy z tytułu o 

którym mowa w §7 ust. 1 lit. c) lub lit. d) lub lit. u) umowy - dotyczy niewykonywania 
obowiązków związanych z ustawą o elektromobilności. 

7. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane w formie pisemnej. 
 

§ 7 
1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy w stosunku do terminu realizacji dostaw 

określonego w zamówieniu (dotyczy daty) lub godzin, o których mowa w §2 ust. 1 
umowy, Zamawiający jest uprawniony do zakupu na swój koszt zakresu niezrealizowanej 
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dostawy w dowolnej placówce handlowej, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę 
umowną w wysokości 50% wartości zamówionej, a niezrealizowanej w terminie dostawy 
częściowej (niniejsza kara nie dotyczy sytuacji wskazanej w §2 ust. 1 pkt 1.1. umowy),  

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną  
w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

c) nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie do dnia 31.12.2021 r. (lub nie później niż do 
dnia zawarcia umowy w przypadku jej zawarcia po dniu 01.01.2022 r.) wykazu floty 
pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr 
rejestracyjny pojazdu ze wskazaniem (%) udziału pojazdów samochodowych 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym) - w wysokości  100,00 zł za każdy dzień 
zwłoki – o ile dotyczy, 

d) każdy stwierdzony przypadek, kiedy Wykonawca do realizacji umowy nie używa 
wymaganej ilości pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem 
ziemnym (wg ustawy o elektromobilności) - w wysokości 100,00 zł, jednokrotnie w ciągu 
doby dla tego pojazdu. W pierwszej kolejności przy realizacji umowy winny być 
wykorzystywane pojazdy samochodowe elektryczne lub napędzane gazem ziemnym. 
Podczas czynności kontrolnych ten fakt będzie uwzględniany – o ile dotyczy, 

e) nieprzedłożenie Zamawiającemu w ramach czynności kontrolnych pisemnego 
oświadczenia o wykorzystywanej flocie pojazdów samochodowych przy realizacji zadań 
zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informację nt. łącznej ilości pojazdów 
samochodowych, w tym ilości pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, 
wraz z informacją w zakresie numeru rejestracyjnego - w wysokości 100,00 zł za każdy 
dzień zwłoki – o ile dotyczy. 

2. Ustala się limit kar umownych w wysokości 50% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 
ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia. Naliczone kary umowne zostaną potrącone z faktury lub zostanie 
wystawiona nota obciążeniowa. 

4. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody 
Dyrektora KSOS wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 
4. Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania postanowień niniejszej umowy będą 

przedmiotem negocjacji obu Stron, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia 
porozumienia, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10                          
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

§ 11 
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 

§ 12 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ), 
2. Załącznik nr 2: Formularz oferty cenowej Wykonawcy – dotyczy zadania nr …………., 
3. Załącznik nr 3: Formularz oferty Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
__________________                                                                __________________ 
      Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

 


