Załącznik nr 2
Projekt umowy
Umowa nr ………………..
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
Powiatem Nowotarskim, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-21-75-044
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” działającym poprzez jednostkę budżetową
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” mającym swą siedzibę w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola Wojtyły
136, 34 - 424 Szaflary, reprezentowaną przez Agatę Domalik - Dyrektora jednostki zwaną dalej
„Odbiorcą”,
a Firmą:
………………
NIP: ……………., REGON ……………..
reprezentowaną przez:
………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:
dostawach ………………………… dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.
2. Zakres dostaw będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez formularz
ofertowy ( Załącznik nr 1), stanowiący integralną część niniejszej umowy oraz zapisy Specyfikacji
stanowiącej integralną część zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczane produkty.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy sukcesywnie od dnia ………… do
………………, według zapotrzebowania Odbiorcy zgłaszanego Wykonawcy w formie częściowych
zamówień.
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Odbiorca będzie składał Wykonawcy zamówienia
określające rodzaj, ilość i termin dostawy produktów.
3. Zamówienie winno być złożone najpóźniej jeden dzień przed terminem dostawy.
4. Czas dostawy zlecenia w przypadku zgłoszenia nieplanowanego zamówienia nie może przekroczyć
6 godzin od otrzymania zlecenia od Odbiorcy. Przez „zgłoszenie nieplanowane” należy rozumieć
pilną dostawę wybranego asortymentu artykułów żywieniowych, podyktowaną szczególnymi
okolicznościami.
5. Dostarczane produkty pochodziły będą od producentów objętych stałym nadzorem Państwowego
Inspektora Sanitarnego.
6. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Odbiorcy.
7. Zamówione produkty Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy własnym środkiem
transportu, na własny koszt i ryzyko.
8. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez
upoważnionego pracownika Odbiorcy.
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§3
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty będące przedmiotem Umowy, które spełniają
wymogi jakościowe i sanitarno - higieniczne określone obowiązującymi przepisami oraz wolne od
wad, posiadające odpowiedni termin przydatności do spożycia i właściwie etykietowane.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lub potwierdzić na fakturze każdej dostawy
handlowy dokument identyfikacyjny produktów.
3. Wykonawca gwarantuje dostawy środkiem transportu przystosowanym do przewozu produktów
będących przedmiotem umowy, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi i zasadami HACCP.
§4
1. Odbiór produktów następować będzie w magazynie spożywczym siedziby Odbiorcy na podstawie
faktury zawierającej nazwę produktu, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową brutto i wartość
brutto dostarczonego produktu.
2. Odbiór ilościowy, jakościowy i wartościowy nastąpi z udziałem pracownika Wykonawcy i będzie
potwierdzony podpisem na dowodzie dostawy.
3. Odbiorca ma prawo odmowy przyjęcia produktu:
a) dostarczonego w asortymencie niezgodnym z zamówieniem;
b) dostarczonego z opóźnieniem;
c) o złej jakości, stwierdzonej w trakcie odbioru.
4. Odbiorca dokona odbioru ilościowego i jakościowego w chwili dostawy, a w przypadku
stwierdzenia braków ilościowych lub dostawy produktów nieodpowiedniej jakości, zgłasza
Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub faksem o zaistniałym fakcie, wyznaczając jednocześnie
termin do uzupełnienia dostawy lub dostarczenia produktów odpowiedniej jakości.
5. Wymagania dla opakowań jednostkowych i transportowych:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać produkty do magazynu Odbiorcy w opakowaniach
czystych, suchych, bez uszkodzeń mechanicznych, wolnych od szkodników oraz obcych zapachów,
zapewniających właściwą jakość i trwałość wyrobu. Wszystkie materiały opakowaniowe oraz
gotowe opakowania przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością powinny posiadać
odpowiednie atesty.
§5
Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę do:
1. Ustalenia z Odbiorcą terminu oględzin lub odbioru produktu przez Wykonawcę, nie dłuższego
jednak niż 3 godz. od zgłoszenia reklamacji.
2. Dokonania wymiany produktu na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 6 godz. od uznania
reklamacji.
3. Dokonanie wymiany produktu na wolny od wad uważa się za „załatwienie reklamacji”.
4. Jakość organoleptyczna żywności, której nie można ocenić przy przyjęciu produktu, sprawdzana jest
przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, produkt zostaje zwrócony Wykonawcy,
a fakt ten zostanie odnotowany w formularzu reklamacyjnym.
5. Dostawa dotycząca jednego zamówienia, winna zawierać wszystkie zamówione artykuły.
Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części.
§6
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w okresie
jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………….. zł brutto (słownie: …………………………
złotych).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego i ilościowego
zamówień, a tym samym do niewykorzystania w całości kwoty określonej w pkt 1.
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3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej ilości produktów niż
określona w formularzu asortymentowo - cenowym.
§7
1. Ceny na poszczególne produkty są stałe, zostały ustalone w formularzu asortymentowo – cenowym
i nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem o którym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca może obniżyć ceny w każdym czasie.
3. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny brutto
o wysokość zmiany stawki VAT.
§8
1. Należność za wykonaną dostawę płatna będzie przelewem na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawcę, na konto wskazane w fakturze.
2. Faktury będą wystawiane w następujący sposób:
3. Nabywca: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
NIP: 735-21-75-044
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136,
34-424 Szaflary
4. Rozliczenie wykonanej dostawy odbędzie się na podstawie faktury zawierającej także dane
z załącznika nr 1 tj. ceny jednostkowe brutto oraz wyliczenie wartości brutto wynikające
z pomnożenia ilości asortymentu i ceny jednostkowej brutto.
5. Odbiorca zapłaci Wykonawcy za odebrany towar na podstawie faktury VAT wystawionej przy
każdej dostawie.
6. Zapłata za towar nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru i wystawienia faktury VAT.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Odbiorcy.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:
a) nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 pkt.2 oraz w przypadku nie dotrzymania
terminu „załatwienia reklamacji ”, o którym mowa w § 5 pkt. 2
b) a także z tytułu braków w zamawianym asortymencie,
w wysokości 1 % wartości zamówionych towarów za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu
zapisanego § 2 pkt. 2 i § 5 pkt. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 z faktur Wykonawcy
rozliczanych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli opóźnienie w dostawie produktów przekroczy 24 godziny, Zamawiający może odstąpić od
Umowy, powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt.3, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % wartości dostaw z ostatnich 30 dni, nie mniej jednak niż 1.000 zł.

§ 10
1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.
2. Umowa może zostać rozwiązana w sposób natychmiastowy w następujących wypadkach:
a) przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza jej warunki
w zakresie terminowości i jakości dostaw;
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b) przez Wykonawcę w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami faktur za okres
przekraczający jeden miesiąc.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostarczone produkty do dnia
odstąpienia od umowy.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca.
§ 11
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.
1.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
§ 13
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

……………………………………….
Zamawiający

………………………………
Wykonawca

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Specyfikacja zamówienia publicznego
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