
   Załącznik nr 3 

       Wzór umowy 

 

U M O W A  (wzór) 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w dniu .................. została zawarta umowa  

pomiędzy: 

Powiatem Pabianickim, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia nr 30/05 z dnia 

21.03.2005r. udzielonego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego na podstawie art.48 ust.2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 

poz 1592 z póź. zm./ 

Maria Chmielewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach  z siedzibą w 

Pabianicach ul. Wiejska 55/61, zwaną dalej „Zamawiającym” 

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

ul. ……………………………………,  

(Regon: ……………………………NIP:…………………………) 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego towarów w 

postaci……………………………….., zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (Formularz cenowy), stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Podane w załączniku nr 4 do niniejszej umowy ilości towaru, przewidziane do 

realizacji w okresie obowiązywania umowy stanowią wielkość szacunkową i mogą 

ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy ilości 

towaru ulegną zmianie Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego 

tytułu.  

3. W przypadku wprowadzenia przez producenta innej gramatury niż określona w 

ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmianę 

gramatury produktów konfekcjonowanych – po uzgodnieniu i akceptacji przez obie 

strony umowy. 

4. W przypadku zmiany gramatury produktów konfekcjonowanych, ceny będą 

przeliczone proporcjonalnie. 

5. Wszelkie dostarczane produkty żywnościowe oraz warunki dostawy muszą spełniać  

     wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i     

     żywienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa    

     żywności i żywienia. 

 
 

 

 

 



§ 2 

 

1. Dostawy towaru na zasadach określonych w umowie będą realizowane przez Wykonawcę 

sukcesywnie w postaci dostaw częściowych, stosownie do potrzeb Zamawiającego, 

począwszy od dnia 02.01.2015r do dnia 31.12.2015r. 

2. Wielkość i termin dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych 

dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faksem, e-mailem lub telefonicznie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdą partię zamawianego towaru nie później niż 

w ciągu 2-ch dni roboczych od otrzymania pisemnego, faksem, e-mailem lub 

telefonicznego zamówienia. 

4.   Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do godz. 11ºº,    

      dotyczy do dostaw wymienionych w punkcie A, B, E, F, G, H, I opisu przedmiotu  

      zamówienia zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawy  

      towarów zawartych w punkcie C (art.. mleczarskie) do godziny 6.00, a towarów  

      zawartych w punkcie D (pieczywo) do godziny 7.00 od poniedziałku do soboty.  

      Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pod drzwi magazynu Zamawiającego. 

 

5. Dostarczony towar musi być zgodny z zamówieniem 

 

§ 3 

1. Cenę realizacji zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego ustalono zgodnie 

z ofertą w kwocie ………………………………. zł brutto                                         

słownie cena brutto…......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zamówioną i dostarczoną partię 

towaru kwotę brutto przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury 

wystawionej po zrealizowaniu dostawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

3. Faktury winny być wystawiane przez Wykonawcę na: 

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach; 95-200 Pabianice; ul. Wiejska 55/61, 

NIP: 731-10-55-544. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, iż ceny jednostkowe  towarów podane w załączniku nr 4 do niniejszej 

umowy są niezmienne do końca trwania umowy.  

2.   Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku dostaw warzyw, ziemniaków,     

      jabłek, kapusty i ogórków kiszonych (załączniki nr 4 E, F, G, H). Wzrost cen    

      zaproponowany przez Wykonawcę nie może przewyższać wysokości cen obowiązujących  

      w danym okresie na targowisku „Zjazdowa” w Łodzi, publikowanym na stronie  

      internetowej www.zjazdowa.com.pl . W pozostałych asortymentach ceny pozostają stałe  

      w ciągu całego roku, z wyjątkiem ustawowej  zmiany stawki podatku  

      VAT, wprowadzonych na podstawie przepisów prawa, przy czym zmianie ulegnie  

      wyłącznie cena brutto danego towaru. W takim przypadku wynagrodzenie należne  

      Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji, bez konieczności zmiany umowy,  

      odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w       

      chwili powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o  

      ich wystąpieniu na piśmie, przed wprowadzeniem nowych cen. 

 

http://www.zjazdowa.com.pl/


§ 5 

1. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu 

wymienionego w załączniku nr 4 do oferty i w załączniku do umowy, na pisemny 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zaoferowania produktów 

równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów, przy 

jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych. 

2. Zmiana dostarczanego asortymentu może nastąpić w przypadku: 

1)    zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej, 

2) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu. 

 

3. Towar będący przedmiotem zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu w 

opakowaniach zabezpieczających jakość handlową i zdrowotną dostarczanych towarów    

i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania. Ponadto środek 

transportu, którym dostarczany będzie zamówiony towar spełniać będzie obowiązujące w 

tym zakresie normy.  

§ 6 

1. Towar Wykonawcy powinien spełniać wszystkie wymogi zawarte  w opisie przedmiotu 

zamówienia ze SIWZ i wyszczególnione w formularzu cenowym (załącznik nr 4 SIWZ). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 

1 dnia roboczego od daty jego wydania. 

3. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwą partię Wykonawcy, 

który wymieni ją w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania, bądź też uzupełni w tym 

terminie braki ilościowe. 

4. W sytuacji, jeśli stwierdzenie wady produktu jest możliwe dopiero na etapie 

przygotowania do spożycia lub spożycia, Zamawiającemu przysługuje prawo 

zareklamowania dostawy jako wadliwej pomimo wcześniejszego odbioru bez uwag. 

5. Przekroczenie terminu określającego w ust. 3 spowoduje naliczenie kar umownych, o 

których mowa w § 7 ust. 1 lit. a. Opóźnienie przekraczające 7 dni może spowodować 

konsekwencje, o których mowa w § 7 ust. 3  niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za: 

a) opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,1% wartości umowy, o której mowa w     

    § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

      b)Nieuzasadnione zerwanie umowy w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w  

          § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia 

Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 7 dni. Niniejsze opóźnienie 

będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie umowy i wywoła skutek w postaci 

konsekwencji określonych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu. 

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.  W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostarczonego towaru, nie 

może natomiast żądać odszkodowania. 

4. Dostarczenie produktów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem 

częściowym, a także niespełniających wymagań higieniczno-sanitarnych (w zakresie 



jakości, świeżości i warunków transportu),  Zamawiający uważał będzie za nienależyte 

wykonanie umowy. 

5. Trzykrotne nienależyte wykonanie umowy, jak w ust. 4, upoważnia Zamawiającego do 

rozwiązania  umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Umowa  zostaje zawarta  na czas oznaczony, od dnia jej  podpisania   

    do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
2. Umowa traci moc z dniem upływu okresu na który została zawarta. 

3. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana z jednomiesięcznym okresem   

    wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany   

    jest zapewnić dostawy w okresie wypowiedzenia. 

 

§ 9 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają: Panią Beatę 

Nowicką tel. (42) 213-75-51 reprezentującą Zamawiającego, oraz ……………………. 

reprezentującego Wykonawcę……………………………………………. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod  

rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy  o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.  

 

§ 12 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony 

w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji 

wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego 
 

§ 13 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1. formularz ofertowy: załącznik nr 1 

2. formularz cenowy:   załącznik nr 4 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


