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Nr sprawy : ZP.271.03.2022.RC 

        

Załącznik Nr 2 do SWZ 

 

UMOWA Nr ……………. 

Zawarta dnia ……………..r. w Ostrowcu Św. pomiędzy: 

Powiatem Ostrowieckim - Domem Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św.  

ul. Grabowiecka 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora  DPS 

mgr inż. Karolinę Nowak 

a 

Firmą …………………………… z siedzibą ………………………………….. prowadzącą 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG/KRS o numerze NIP: 

…………………………, REGON:………………………., zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawcą przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

zakupie oraz dostawie artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej  

w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w okresie od stycznia 

2023 r. do końca czerwca 2023 r., dot. Części …… zgodnie z formularzem ofertowym 

(Zał. Nr 3 do SWZ), Formularzem asortymentowo – cenowym (Zał. Nr 4. …… do 

SWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z opisem poszczególnych Części 

(Zał. Nr 1 do SWZ) – kserokopie załączone do umowy. 

2. Umowa zawierana jest na podstawie postępowania prowadzonego w trybie 

podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.). 

3. Strony ustalają zgodnie następujące zasady i warunki wykonania przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego 

(magazyn) zgodnie z oferowaną ceną, środkiem transportu do tego przeznaczonym 

(spełniającym wymagania sanitarne) i na jego koszt, 

b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najlepszej jakości, cechujący się 

odpowiednimi walorami smakowymi, I gatunku, świeży, z odpowiednim terminem 

przydatności do spożycia, zgodnie z obowiązującymi normami, bez uszkodzeń 

mechanicznych i zmian biologicznych, bez objawów chorób i pleśni, 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad systemu HACCP oraz do 

zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów przeznaczonych do kontaktu  

z żywnością, 

d) Cały asortyment dostarczany przez Wykonawcę będzie spełniać Polskie Normy 

przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz wszystkie 

powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno – sanitarne oraz 

żywnościowe oraz zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin 

i środków ochrony roślin stosowane w UE, 

e) Wykonawcę obowiązują odpowiednio zapisy zawarte w załączonej do umowy 

kserokopii Opisu przedmiotu zamówienia dot. Części, na którą została podpisana. 
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f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w transzach, określonych przez 

Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy e-mailem najpóźniej na dwa dni przed 

dostawą, 

g) Ilość zamawianego towaru będzie wynikała z bieżących i uzasadnionych potrzeb 

Zamawiającego, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu 

umowy w ilościach i zakresie określonym w Formularzu ofertowym oraz 

Formularzu asortymentowo – cenowym bez prawa do  roszczeń finansowych z tego 

tytułu ze strony Wykonawcy, 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji. Wskazane w formularzach 

asortymentowo – cenowych ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami 

szacunkowymi (wyliczonymi na podstawie zużycia w ciągu 2022 roku) i w czasie 

obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią 

ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku, czego nie mogą być podstawą do 

zgłoszenia roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw lub podstawą do odmowy 

ich realizacji. Zamówienia będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego wynikającego ze stanu osobowego mieszkańców i ich potrzeb, 

których Zamawiający nie jest w stanie określić na etapie przeprowadzania 

postępowania.  W związku z czym Zamawiający zastrzega możliwość realizacji 

przedmiotu umowy do 80% jej wartości. Zamawiający zobowiązuje się do 

minimalnej realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % łącznej 

wartości przedmiotu zamówienia. 

i) Przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy dokonują odbioru 

ilościowo-jakościowego dostarczonego towaru, w miejscu wykonania umowy,  

tj. magazynie Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św., 

j) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczony towar nie spełnia wymagań 

określonych w postępowaniu, bądź nie jest zgodny ze złożoną ofertą, pozostawia go 

do dyspozycji Wykonawcy z jednoczesnym powiadomieniem: 

Pana/i……………………………………………na adres e-mail: ………………… 

………………………………………o zaistniałym fakcie, 

k) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć reklamację i dokonać wymiany towaru na 

pełnowartościowy w ciągu 24 godzin licząc od czasu zgłoszenia reklamacji, 

l) W przypadku nie dokonania wymiany towaru reklamowanego, a także w przypadku 

niezrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 

dokonać zakupu u innego dostawcy, a Wykonawca, z którym Zamawiający podpisał 

umowę zobowiązany jest pokryć koszty zakupów wynikającą z nabycia tego towaru 

u innego dostawcy, 

m) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania dostawy, 

n) Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody 

Zamawiającego powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, 

o) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentami SWZ w tym Opisem przedmiotu zamówienia, Formularzem 

ofertowym oraz Formularzem asortymentowo – cenowym. 

§ 2 

1. Wymagany termin wykonania dostawy określi przedstawiciel Zamawiającego, 

składając zamówienie najpóźniej na 2 dni przed dostawą. 

2. Dostawy realizowane będą od ……. do …….. w godz. od ……. do……  

3. Zamówienia składane będą za pośrednictwem adresu e-mail. 
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4. Okres realizacji obejmuje 6 miesięcy od stycznia 2023 r. do końca czerwca 2022 r. 

§ 3 

1. Przez cały okres trwania umowy strony wiąże cena podana przez Wykonawcę 

w załączonej ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

2. Wartość netto całego zamówienia wynosi …………………zł, ….% podatek VAT, 

wartość brutto całego zamówienia wynosi ……………….. zł,(słownie: 

………………………………….. ) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne przez 

Zamawiającego na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur za każdą 

zrealizowaną transzę zamówienia zatwierdzoną podpisem przez osobę wskazaną  

w § 7 ust. 1 pkt. b). 

4. Wartość faktury bądź faktur nie może, w sumie, przekraczać kwoty określonej w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

5. Faktura będzie płatna w terminie ……. dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu 

przelewem na rachunek bankowy nr 

…………………………………………………………………………., z tym 

zastrzeżeniem, że faktura będzie wystawiona w sposób prawidłowy. 

6. Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać poniższe dane Zamawiającego: 

NABYWCA: 

Powiat Ostrowiecki 

Ul. Iłżecka 37 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

NIP: 661 219 82 32 

ODBIORCA: 

Dom Pomocy Społecznej  

Ul. Grabowiecka 7 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

§ 4 

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zrealizowanego przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie wywiązuje się  

z obowiązków umowy (dostarcza towar nieodpowiedniej jakości, często powtarzające 

się reklamacje, nieterminowe wykonania dostawy) o czym wcześniej przynajmniej 

trzykrotnie Zamawiający informował dostawcę drogą e-mail przez pracownika 

wskazanego w umowie. Wykonawca ma prawo do przedstawienia wyjaśnień 

Zamawiającemu zaistniałej sytuacji w celu potwierdzenia czy za zaistniałą sytuację 

wyłączną winę ponosi Wykonawca i czy Zamawiający posiada podstawę do odstąpienia 

od umowy.  
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§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie  prawo dochodzenia od Wykonawcy kar  umownych  

  w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów i wielkości dostaw określonych  

w transzach w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii 

towaru za każdy  dzień zwłoki, 

b) za wady stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej partii towaru  

w wysokości   10 % wartości brutto towaru dostarczonego z wadami, 

c) za zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad zamiast wadliwego albo  

w razie zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru 

dostarczonego z wadami – za każdy dzień zwłoki, 

d) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 8% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w  § 3 ust.2., 

e) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 

wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku, gdy kary umowne  o których mowa w ust .1 nie zrekompensują w pełni 

poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 6 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej Umowy w stosunku do treści 

oferty, która stanowi załącznik do umowy, poza: 

a) Zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które podlegać będzie 

automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 

stawki tego podatku obowiązującą  w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie 

ustalana każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

b) Zmianą ilościową zakupionego asortymentu pomiędzy pozycjami w Formularzu 

asortymentowo- cenowym dot. poszczególnych Części przedmiotu zamówienia, 

która sumarycznie nie będzie miała wpływu na zmianę wartości umowy i nie 

spowoduje przekroczenia wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 2. 

c) Zmianą, która dotyczy sytuacji wyjątkowych, których Zamawiający i Wykonawca 

nie byli w stanie przewidzieć pomimo dołożenia wszelkiej starannością, a która nie 

wynika z winy leżącej po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy. Zmiana ta może 

dotyczyć przedmiotu zamówienia, osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

zmiany wartości umowy oraz zmiana terminu dostaw. 

d) Zmianą części zamówienia powierzonej Podwykonawcy, wprowadzenia, rezygnacji 

lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu 

umowy zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę. 

2. Wszelkie inne zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 7 

1. Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia: 

a) Wykonawcy będzie: ……………………………………… nr tel. 

……………………………….. adres e-mail ……………………………………….. 
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b) Zamawiającego będzie: …………………………… nr tel. 

…………………………….. adres e-mail ………………………………………… 

2. Osoba do kontaktu w związku ze składaniem zamówień i realizacją dostaw z ramienia: 

a) Wykonawcy będzie: ……………………………………… nr tel. 

……………………………….. adres e-mail ……………………………………….. 

b) Zamawiającego będzie: …………………………… nr tel. 

…………………………….. adres e-mail ………………………………………… 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                          Wykonawca: 

 


