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Numer sprawy: GOPS.III.0341.1.2016                      Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

 

 

UMOWA /WZÓR/ 
(w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) 

 
zawarta w dniu ……………. 2016 roku, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo, reprezentowanym przez 

Marzenę Fedyniak – Kierownika, 

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a:  ............................................................................................................................., zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

........................................................................................................................................, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 

§ 1. 

 Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie Zamawiającemu w 

okresie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,  artykuły żywnościowe, tj. 

………………………………………………………………….………  zgodnie z SIWZ w ilości, 

asortymencie i cenie określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy. 

1. Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe. 

2. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów 

Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń 

Państwowego Zakładu Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta. 

3. Wykonawca powinien zachować wymagane przepisami warunki  transportu i przechowywania 

dostarczanego towaru. 

4. Strony ustalają, że do transportu przedmiotu zamówienia zostanie użyty pojazd do tego celu 

przystosowany zgodnie z obowiązującymi normami. 

5. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego 

musi posiadać taki dokument. 

6. Wykonawca użyczy nieodpłatnie pojemniki przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby 

Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem umowy. 

 

§ 2. 

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

§ 3. 

1. Termin i wielkość dostaw będzie każdorazowo telefonicznie lub pisemnie (faksem) określana 

przez przedstawiciela Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przed dniem dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do Punktu Przygotowania  

Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4 własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. 

3. Dostawy towaru powinny odbywać się codziennie w godzinach od 6.00 do 11.00. 

4. Dostarczany przedmiot zamówienia winien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi    

przepisami o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz odpowiadać przepisom 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

5. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków jakościowych Zamawiający zastrzega 

sobie prawo nie przyjęcia towaru. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru 

reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, a następnie pisemnie (faksem). 
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7. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia i załatwienia reklamacji ilościowej i  jakościowej w 

dniu jej zgłoszenia do godz. 15.00. 

8. Zamawiający każdorazowo przed pokwitowaniem odbioru sprawdzi przyjmowaną partię 

zamówionego towaru pod względem rodzaju, jakości i terminu przydatności do spożycia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu towar w oryginalnym opakowaniu z 

okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż ½ całkowitego jego okresu. 

 

§ 4 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub jego części, dostawa 

nie nastąpi w określonym w Umowie terminie lub towary są wadliwe pod względem 

jakościowym Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od 

innego dostawcy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

kuchni – w ilości i asortymencie niezrealizowanej dostawy. 

2.    W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu 

Umowy oraz wartość Umowy o wielkość tego zakupu. 

3.    W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną dostawy ustaloną w 

Umowie. 

 

§ 5 

            Stosownie do przepisu art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 

zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

zakresie:  

1. Zmiany: nazwy, adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy oraz innych danych 

ujawnionych w rejestrach publicznych.  

2. Zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy.  

3. Zmiana osób do kontaktów pomiędzy stronami.  

4. Zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Cena 

ulegnie zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 

wynikającej z przepisów.  

5. Zmiany ceny o wskaźnik inflacji - Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę ceny 

netto poszczególnych artykułów spożywczych na wyższą wyłącznie w przypadku znacznego 

wzrostu ceny danego artykułu na rynku (wzrost ceny powyżej 5%).  

6. Zmiany powinny zostać zgłoszone w formie wniosku (pisemnie, faksem) z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym ich wprowadzenia.  

7. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zostaną wprowadzone drogą uzgodnionego przez strony 

aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Zmiana ceny na wyższą może nastąpić w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty złożenia 

wniosku o jej podwyższenie. W przypadku obniżek cen danego asortymentu na rynku, ceny 

dostaw zostaną obniżone wg tych samych zasad. Zmiany umowy mogą być dokonywane na 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz winny być zaakceptowane przez obie strony 

umowy. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie: 

            netto  .......................... zł (słownie : ..........................................................................) 

            podatek Vat…………. zł (słownie:  ............................................................................) 

            brutto ................. ....... zł (słownie:  .............................................................................) 

2.  Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie zawierają wszystkie koszty 

związane z dostawą towarów do magazynu Zamawiającego (transport, opakowanie, 
czynności związane z przygotowaniem dostaw itp.) 
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3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za poszczególne partie dostarczonego towaru 

zgodnie z ustaloną ceną netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, wg 

stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Podstawę zapłaty stanowi faktura VAT i jakościowo 

– ilościowy odbiór partii dostawy.  

4. Płatności z tytułu przedłożonych faktur za dostarczone produkty, będą realizowane przez 

Zamawiającego w terminie ………. dni, od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

i będą one stanowić iloczyn ilości dostarczonych produktów oraz ich cen jednostkowych 
określonych w załączniku 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 do SIWZ.  

5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 
odsetki ustawowe.  

6. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane wraz z 

towarem.  

7. Dopuszcza się wystawianie faktur tygodniowych lub dekadowych w obrębie jednego 
miesiąca rozliczeniowego.  

8. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę faktur, o których mowa w pkt. 7, Wykonawca 

dostarcza towar Zamawiającemu na podstawie WZ lub innego dokumentu równoważnego.  

9. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem towar następować 

będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę, w terminie …………. dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

10. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy 

                   

………………………………………………………………………………………… 

 

11.  Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia 

Wykonawcy do wstrzymania kolejnej partii towaru.   

 

§ 7. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane za: 

      1) nieterminowe dostawy lub dostawy niezgodne pod względem asortymentów w wysokości 

0,5 % wartości dostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia lub dostawę niezgodną z 

umówionym asortymentem, 

      2)  odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w  § 6 ust. 1. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do            

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższy wartością    

ustaloną karę umowną. 

4. Co najmniej 3-krotne naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę tj. poprzez 

nieterminową lub niezgodną pod względem asortymentu lub ilości z zamówieniem realizacja 

dostaw lub powtarzające się co najmniej 3-krotne uchybienia w zakresie jakości oraz terminu 

przydatności do spożycia dostarczonego towaru dają podstawę Zamawiającemu do 

wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

 

 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostawy do 20% 

całości zamówienia na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. W przypadku zmniejszenia dostawy Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze 

z tego tytułu. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy. 
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§ 9. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, w 

szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11. 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej stron w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego  dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1) formularz cenowy – załącznik do SIWZ, 

2) formularz ofertowy – załącznik do SIWZ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 
 

 


