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 załącznik B 

 

 

Umowa na dostawę  

NR: DPS”SW”/2/M/ 2019 
 

 
Zawarta w dniu …………… r. w Ryjewie pomiędzy: 
Powiatem Kwidzyńskim, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, NIP 581 19 60 802, reprezentowanym 
przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, ul. Słoneczna 14, 82-420 
Ryjewo w osobie : Jolanty Mroczek w dalszym tekście „Zamawiającym”, 

 
a firmą …………………………………………………………………………………………................................... 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego w okresie od …………… r. 
do 31.12.2020 r. transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt produktów 
zwierzęcych, mięsa i produktów  mięsnych – bez drobiu (podstawowy koszyk)w asortymencie 
określonym w arkuszu asortymentowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy zgodnie z 
pisemnym lub telefonicznym szczegółowym zamówieniem Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy 
Zamawiający może dokonywać zamówienia innego asortymentu będącego w ofercie Wykonawcy po 
aktualnie obowiązującej cenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień w terminie dwóch dni, z tym zastrzeżeniem, że 
zamówienie winno być najpóźniej zrealizowane drugiego dnia do godziny 7.00, 

 
 

§ 2. 
 

1. Dostarczane artykuły żywnościowe winny być zdatne do zdrowego spożycia, odpowiadać wymogom 
Polskich Norm (także wtedy gdy stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe) a ich jakość powinna 
być zgodna wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Artykuły żywnościowe będą opakowane w oryginalne opakowania oraz oznaczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

 
§ 3. 

 
1. Artykuły winny być dostarczane do siedziby Zamawiającego w terminach wskazanych przy 

zamówieniach cząstkowych (w dni robocze, w godzinach określonych w zamówieniu)  składanych na 
poszczególne partie i w ilościach nie przekraczających wielkości zamówień poszczególnych 
asortymentów danej partii. 

2. Zamawiający może odmówić przyjęcia artykułów żywnościowych: 
a) których nie zamawiał bądź przekraczających ilość zamówioną, 
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b) nie spełniających wymogów wskazanych w § 2, 
c) które zostały dostarczone z opóźnieniem, a w związku z czym Zamawiający zakupił je u innych 

dostawców.  
 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego 
terminowość dostaw i odpowiednia jakość dostarczanych produktów jest podstawowymi celami niniejszej 
umowy. 

4. W przypadku niemożności zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia we wskazanym zamówieniu 
terminie w całości lub w części, Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie 
1 dni od otrzymania zamówienia. W tym przypadku Zamawiający może dokonać zakupu artykułów 
żywnościowych,  których Wykonawca nie  może w terminie zapewnić  - u innych dostawców. W 
przypadku gdy cena u innego dostawcy na asortyment nie dostarczony w terminie przez Wykonawcę 
przekraczać będzie cenę oferowaną u Wykonawcy , wynikającą różnicę w cenie Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu. Kwota wymienionej różnicy może zostać potrącona z 
należności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.   

 
 

§ 4. 
 

1. Dostawa zamówionych artykułów żywnościowych do siedziby Zamawiającego odbywa się  na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

2. Ilościowy i jakościowy odbiór artykułów  winien być dokonany przez Zamawiającego w  chwili dostawy, 
chyba, że z okoliczności wynika, iż ustalenie stanu ilościowego lub jakościowego przy odbiorze było 
niemożliwe lub utrudnione, wtedy niezgodność ilościową można zgłosić w terminie 3 dni od ustalenia 
braków ilościowych lub jakościowych.  

3. Artykuły żywnościowe co do których zgłoszono reklamacje ilościowe lub jakościowe podlegają 
uzupełnieniu lub wymianie w terminie 2 dni od złożenia reklamacji.  Reklamacje Zamawiający może 
zgłaszać w jakiejkolwiek formie, także droga elektroniczną.  

 
§ 5. 

 
1. Na artykuły dostarczone w ramach każdego zamówienia Wykonawca wystawiać będzie dla 

Zamawiającego fakturę Vat. 
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek w terminie do 21 dni od dnia otrzymania towaru i faktury zgodnie z zamówieniem. 
3. Ceny produktów zawartych w załączniku  B do oferty Wykonawcy z dnia ………. nie podlegają zmianie w 

trakcie realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 6. 
 
1. Zamawiający może  w całości lub w części odstąpić od umowy w razie :  

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) gdy Wykonawca przez okres 7 dni zaprzestał realizacji zamówień Zamawiającego, 
c) gdy Wykonawca realizuje dostawy niezgodnie z zamówieniem i pomimo pisemnego upomnienia o 

możliwości odstąpienia, w dalszym ciągu dopuszcza się tych uchybień, 
d)  gdy Wykonawca nie uwzględnia uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych 

Zamawiającego.  
2. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy na podstawie którejkolwiek z przyczyn wskazanym w § 6.ust.1. 
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§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuję dostawy w całości lub w części w terminie i do godziny 
wskazanej w §1.ust.3, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł, za 
każdorazowe opóźnienie w dostawie, 

b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jednej z przyczyn wskazanych w § 6.ust1 
lit. b, lub w § 6.ust.1 lit. c, lub w § 6.ust.1 lit. d, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 5000 złotych          

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar, o których mowa  w §.7.ust.1 z faktur za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

 
§ 8. 

 
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej i akceptacji stron pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 10. 

 
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji. 
W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej, strony sprawę poddadzą rozstrzygnięciu 
przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11. 
 

Umowę sporządzono w2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
  
ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 


