
 

 

UMOWA NR ……………… 

zawarta w dniu ……………………………. w Barcinie 

Pomiędzy: 

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Mogileńska 3, 88-190 Barcin 
NIP 562-15-72-439, REGON: 092505062 reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………  
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
………………………………………………… z siedzibą …………………………………  
NIP: ………………..……, REGON: ………………  
reprezentowaną przez  ………………………………………………………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą”  

na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
w oparciu o przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 
2017 r., poz. 1579) o treści następującej:  

 

§1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę produktów 
spożywczych do Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie, realizowaną w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa Solidarne Społeczeństwo, Działanie  9.3 Rozwój usług zdrowotnych i 
społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 
2. Wykaz produktów stanowi załącznik do specyfikacji. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania 
wyszczególnione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia a jakość produktów 
odpowiada aktualnym normom i spełnia wymagania określone w powszechnie 
obowiązujących przepisach dot. produktów tego rodzaju. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) sukcesywnego dostarczania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w asortymencie i ilości 
zgodnej ze złożonym zamówieniem, w uzgodnionych przez Zamawiającego dniach i 
godzinach,  
2) dostarczania towarów pierwszej jakości, zgodnych z obowiązującymi normami, 
oznakowanych nazwą handlową produktu, opakowanych i przewożonych w warunkach 
zgodnych z wymaganiami HACCP,  
3) dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczanego towaru do 
pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 

5. Dostawy będą realizowane do pomieszczeń znajdujących się Dziennym Domu Pobytu 
„ZACISZE” w Barcinie, adres ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin. 

6. Artykuły żywnościowe dostarczane będą przez Wykonawcę własnym transportem, 
przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatem koszty 
przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a 



 

Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru w jego siedzibie. Wykonawca użyczy 
nieodpłatnie ewentualnie potrzebne pojemniki, przy każdorazowej dostawie towaru, na 
okres do następnej dostawy. 

7. Odbioru ilościowo – jakościowego towaru dokonują upoważnieni pracownicy  w obecności 
kierowcy, w oparciu o złożone zamówienie. 

8. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, 
Wykonawca obowiązany jest do jej niezwłocznej wymiany na towar czasie wskazanym przez 
Zmawiającego. 

9. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie wykonawca nie dostarczy wymaganego towaru wolnego 
od wad, Zamawiający ma prawo do dokonania zakupu towaru w dowolnej jednostce 
handlowej na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

10. Powyższe regulacje dotyczą także przypadku, gdy towar zamówiono w wymaganym terminie, 
a nie został od dostarczony na czas.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towaru w przypadku skorzystania 
Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w 
dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków 
jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę. 

 

§2 
1. Zakres finansowy przedmiotu umowy określony został w oparciu o złożoną ofertę 
Wykonawcy. 
2. Za dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto (zawierające podatek VAT) w wysokości: ...................... PLN (słownie: 
.............................). 
3. Wykonawca za wykonanie dostaw wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie na 
podstawie faktur częściowych wystawianych po każdym miesiącu dostawy, wystawionych w 
oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie ilości dostarczonych 
produktów. Zestawienie to Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
najpóźniej następnego dnia po miesiącu dostaw.  
4. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia 
następnego miesiąca na adres odbiorcy usługi – Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Barcinie. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego 
podpisu.  
5. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu ……………. dni od daty otrzymania faktury na konto 
Wykonawcy:................................................................................................................................
....... 
6. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.  
 

§3  
1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 

 o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem.  

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód uniemożliwiających ciągłość wykonywania 
dostaw może zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  



 

§4 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków 
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa zamówień publicznych w 
następujących przypadkach:  

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

1.2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

1.3. Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn realizację dostawy  i przerwa ta 
trwa dłużej niż 5 dni; 

1.4. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
1.5. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
1.6. Wykonawca nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy i pomimo wezwania 

przez Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia uchybień nie stosuje się do tego 
wezwania. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i ma zawierać 
uzasadnienie. 
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od 
umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia.  

 

§5 
 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i 
osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach:  

2.1. stwierdzenie wadliwości dostarczonych przedmiotów umowy - w wys. 100 zł w każdym 
stwierdzonym przypadku,  

2.2. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, - 1.000 zł za każdy dzień,  

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn pozostających po strony Wykonawcy  niniejszej 
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 2. 
3. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej 
Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.  

  

§6 
 
1. Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być 
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień 



 

publicznych. 
§ 7 

Niniejszą umowę zawiera się na okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.  

 

§ 8 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.  

§ 9 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu Postępowania Cywilnego.   

§ 10 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze 
stron.   

  

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA:  

 


