
DPS.DGO.26.2.3.2020                        Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

WZÓR / PROJEKT UMOWY 
Umowa  

 
zawarta w dniu …………………………………. w Ostrołęce pomiędzy: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………..., w imieniu którego 
działa: 
……………………………………….., 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………. ………………………………..……………………………, w imieniu której 
działa: ……………..……………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
  
Niniejsza umowa zawierana jest wskutek dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o 
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

Strony postanowiły: 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym  owoców, warzyw, jaj, pieczywa, 
ryb, produktów z przemiału ziarna, makaronu bezglutenowego w ilości i rodzaju zgodnym z Załącznikiem 
nr 1 do umowy – Część …...-……….... 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać towar do magazynu Domu Pomocy Społecznej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce w asortymencie i ilości uprzednio 
zgłoszonej do realizacji przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający będzie 
dokonywał zamówień towaru według swoich realnych potrzeb. 

2. Termin dostawy wynosi maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania z wyłączeniem 
dostaw w wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w ust. 4. 

3. Po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca będzie realizował 
zamówienia towaru wg następującej częstotliwości: dla części 1, 2 – trzy razy w tygodniu (poniedziałek, 
środa, piątek) w godz. 7.00-14.00, dla części 3 - dwa w tygodniu wg zapotrzebowania zamawiającego, 
dla części 4 – raz w tygodniu (czwartek) w godz. 7.00 – 10.00,  dla części 5 – w dni robocze w godz. 
7.00-14.00 po otrzymaniu zgłoszenia zapotrzebowania, dla części 6 – codziennie od poniedziałku do 
soboty w godz. 7.00 – 7.20, dla części 7 i 8  – raz w tygodniu (środa) w godz. 7.00 – 12.00.  

4. W wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą być realizowane,  w innym ustalonym terminie stosownie do 
potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy transportem przeznaczonym do tego celu, 
na własny koszt i ryzyko do miejsca określonego w ust. 1. 

6. Zamówienie z podaniem dokładnych ilości jednostkowych towaru zgłaszane będzie Wykonawcy e-mail, 
faksem lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. 

7. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy odbywać się będzie w miejscu dostawy przedmiotu 
umowy oraz potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na dowodzie dostawy 
odbioru każdej dostarczonej partii towarów. 

8. Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, produkowane zgodnie 
z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami HACCP. 

9. Zamawiający wymaga aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z  Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych 
rodzajów środków spożywczych. Na opakowaniu powinny znajdować się: termin przydatności do 
spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, informacje żywieniowe – wartość odżywcza, 
dokładny adres producenta. 

10. Pracownik Zamawiającego zobowiązany jest przy przyjęciu każdej dostawy towaru do sprawdzenia czy 
dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy nie wykazują wad możliwych do wykrycia już podczas 
przyjęcia. 

11. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce odmówi przyjęcia towaru od Wykonawcy nie 
odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek 
wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w ciągu ….. godzin od zgłoszenia, zgodnie z 



oferowanym czasem reakcji – usunięcia reklamacji. Dotyczy to również wad ukrytych. 
12. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar lub brak ilościowy towaru. 
13. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem i przeprowadzeniem 
zabiegów sanitarnych oraz koszty dezynfekcji. 

14. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2, 3 
i 4 Zamawiający zamówi dany przedmiot umowy u innego dostawcy, a różnicą wartości brutto zakupu 
przedmiotu umowy obciąży Wykonawcę. 
 

§ 3 
1. Strony uzgodniły wartość całego przedmiotu umowy określoną w ofercie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do umowy – jako wynagrodzenie Wykonawcy, na łączną kwotę netto: .................... zł. 
(słownie: ...................................................), kwotę podatku VAT: .................... zł. 
(słownie: ...................................................), kwotę brutto: .................... zł. 
(słownie: ...................................................). 

2. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na 
podstawie iloczynu faktycznie zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy oraz cen jednostkowych netto 
podanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy plus obowiązujący podatek 
VAT. (ustęp ten dotyczy części zamówienia: od 3 do 12). 

3. Ceny jednostkowe netto obowiązują zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy i nie ulegną zmianie w 
okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem § 5 ust. 2 pkt 2. (ustęp ten dotyczy części zamówienia: 
od 3 do 12) 

4. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po 
każdej dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie udziela przedpłat. 

5. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4 należy traktować za dotrzymany, jeśli w tym dniu nastąpi 
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Faktury za zrealizowane dostawy należy dostarczać Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż lub przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności 

Wykonawcy z tytułu zawartej umowy. 
8. Za dostarczone dostawy Wykonawca będzie wystawiał fakturę na:   

        Nabywca:  Miasto Ostrołęka,  Plac gen. Józefa Bema 1,  07-410 Ostrołęka NIP: 758 214 20 02          
       REGON  550668410 
       Odbiorca:   Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, 

07-410 Ostrołęka, ul. Rolna 27. 
 

Zapisy dotyczące części 1 i 2 zamówienia: 
ust. 2 - Zamawiający za realizację przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na 
podstawie iloczynu faktycznie zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy  
ust. 3 - Ceny jednostkowe brutto asortymentu określonego w części 1, 2 zamówienia mogą ulegać zmianie 
w okresie trwania umowy. Będą one kształtowane przez codzienną, giełdową, przeciętną jednostkową cenę 
brutto, obowiązującą na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym BRONISZE S.A., z 
uwzględnieniem upustu, zaproponowanego w ofercie  przez Wykonawcę (na dzień złożenia oferty), 
obowiązującego na każdy towar oddzielnie. 
 

§ 4 
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji umowy tj. od dnia ……………… r. 
do dnia ……………… r., chyba że wcześniej suma wynagrodzenia brutto za wszystkie dostawy zrealizowane 
od chwili rozpoczęcia realizacji umowy przekroczy kwotę określoną w §3 ust. 1 – umowa wówczas wygasa. 

 
§ 5 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane 
przez obie strony umowy. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają, z 
zastrzeżeniem ust. 1, następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
zakresie: 
1) zmiany przedmiotu umowy na jego równoważny odpowiednik o parametrach i funkcjonalności nie 

gorszej niż wskazany w umowie (w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie 
przewidzianego) z uwagi na: 
a) wycofanie z obrotu lub wstrzymanie produkcji oferowanego przedmiotu lub; 
b) brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu 



należytej staranności lub; 
c) inne obiektywne zdarzenia i  okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień 

składania ofert; 
z zastrzeżeniem, że cena zamienionego przedmiotu umowy nie będzie wyższa od ceny zawartej w 
ofercie. 

2) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę ; 
3) nie wykorzystania przez zamawiającego w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w §4  

– przedłużenia jej obowiązywania; 
4) ze względu na potrzeby Zamawiającego zmiany ilościowe w asortymencie w ramach wartości brutto 

przedmiotu umowy. 
 

§ 6 
1. Przewiduje się następujące kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

2) z tytułu niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy przez Wykonawcę zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

3) za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego za opóźnione dostawy za każdy dzień, licząc od 
umownego terminu jej dostarczenia do dnia dostawy przez Wykonawcę lub innego dostawcę 
zgodnie z § 2 ust. 14. 

4) za nie wykonanie reklamacji towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za dostawę dotyczącą reklamowanego towaru. 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary 
umowne. 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 
§ 8 

Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy 
przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1  egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


