
      Załącznik nr 12 

Umowa nr ………. 

 

Zawarta w dniu ………………. w Zebrzydowicach pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w 

Zebrzydowicach 1, 34 -130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP – 551-23 – 70 – 688,     

REGON – 04002034200038,  zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:  

.……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

a firmą  

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

NIP ……………………………., REGON…………………, zwaną w treści umowy „ Wykonawcą ”, 

reprezentowaną przez : 

……………………………. - ……………………………………. 

……………………………. - ……………………………………. 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w dniu …………………… na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2015r,  

poz. 2164 z późn. zm. ) została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1 

1. Zamawiający nabywa, Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się dostarczać własnym 

transportem do siedziby Zamawiającego ………………………………………………, zgodnie 

z formularzem cenowym przedłożonym w dniu ………………….. r., który stanowi integralną 

część niniejszej umowy.  

2. Umowa jest integralną częścią SIWZ. 

3. Ilości wykazane w załączniku są ilościami orientacyjnymi określonymi w skali całego 

zamówienia i mogą ulec zmianie.  

4. Cena jest stała i nie podlega waloryzacji przez cały okres trwania umowy. 

5. Dostawy produktów stanowiących przedmiot zamówienia, będą następować sukcesywnie na 

każdorazowe zamówienie Zamawiającego w asortymencie i ilości podanej w zamówieniu.   

6. Dostawa produktów stanowiących przedmiot zamówienia , następować będzie do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 24 godzin od terminu złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………….. do dnia ………………… .  

 

§ 3 

Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie zrealizowane dostawy przy zastosowaniu cen 

jednostkowych za jednostkę miary określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Należność za dostarczony towar rozliczana będzie po każdorazowym wykonaniu dostawy i zapłacona 

gotówką lub przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do 

Zamawiającego bądź z końcem miesiąca rozliczeniowego na podstawie faktury wystawionej na 

podstawie dokumentów dostawy – zapłacona gotówką lub przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 

30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. 

 

§ 5 



1. Produkty dostarczane transportem Wykonawcy, na jego koszt, do magazynu Zamawiającego.  

Koszty ubezpieczenia dostawy pokrywa Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i norm dotyczących 

dostarczanych artykułów. 

4. Artykuły będą dostarczane środkami transportu przystosowanymi do celów przewozu 

produktów stanowiących przedmiot zamówienia i w opakowaniach odpowiadającym 

obowiązującym przepisom i normom. 

5. Wykonawca gwarantuje, że towar jest dopuszczony do obrotu w kraju, odpowiada 

wymaganiom jakościowym stawianym przez system HACCP, spełnia obowiązujące normy 

sanitarno – epidemiologiczne oraz jest przechowywany i transportowany w warunkach 

gwarantujących najwyższą jakość, bez śladów uszkodzeń mechanicznych opakowań towaru – 

dotyczy produktów pakowanych. 

6. Produkty pakowane dostarczane będą w opakowaniach zgodnych z obowiązującym prawem 

sanitarnym. Każde opakowanie musi zawierać co najmniej następujące dane : 

 nazwę produktu i jego rodzaj, 

 wykaz składników,  

 termin przydatności do spożycia, 

 masę netto produktu, 

 warunki przechowywania, 

 nazwę i adres producenta. 

7. W przypadku dostarczenia produktów przeterminowanych, o zmienionych walorach smakowych, 

pozbawionych atestów lub o jakości niezgodnej ze wskazaną w §5 ust.6 Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia – maksymalnie w ciągu 4 godzin, w ich 

miejsce artykułów spożywczych pełnowartościowych bez żądania dodatkowych opłat z tego 

tytułu.  

 

§ 6 

1. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego artykułów spożywczych 

dostarczanych przez Wykonawcę. Odbiór odbywa się w magazynie Zamawiającego. 

2. W przypadku zakwestionowania dostawy Zamawiający sporządza protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół podpisują osoby dokonujące odbioru 

oraz osoba dostarczająca artykuły spożywcze w imieniu Wykonawcy. 

3. Zamawiający powiadamia ponadto niezwłocznie Wykonawcę o zakwestionowaniu dostawy. 

Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w ciągu jednego dnia od uzyskania informacji stawić 

się u Zamawiającego w celu przyjęcia reklamacji.  

 

 

§ 7 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotowej umowy są : 

Ze strony Zamawiającego …………………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………… 

 

 

§ 8 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2.Niedopuszczalne pod rygorem nieważności – jest dokonywanie zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 



 
 

 

§ 9 

.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

.2 W takim wypadku  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

.3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

.4 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym w 

przypadku: 

 ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

 gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

 powtarzających się reklamacji jakościowych bądź ilościowych. 

5.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym w §4 

niniejszej umowy. 

6.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie  maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami ), o ile przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2015r,  

poz. 2164 z późn. zm. ) nie stanowią inaczej. 

 

§ 11 

Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. 

 

§ 13. 

Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Załącznikami do umowy są: 

 

1. Formularz cenowy. 

 

 

 

 

……………………….       ………………………… 

 Wykonawca         Zamawiający     


