
                                             Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  Nr 5/2019 

      
 

UMOWA NR …..... / 2019 
 

zawarta w dniu  …............................ r. w  Żabowie,  pomiędzy: 

Powiatem Pyrzyckim 

ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce 

NIP 853-145-74-17 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Justynę Rewerską-Głodowską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w 

Żabowie, działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu – Uchwała nr 40/2018 r, z 

dnia 17 maja 2018 r.  

 

zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”  
 

a 

  ............................................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

…........................................................................................ 

 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego „na zakup i dostawę artykułów spożywczych 

dla Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie” i wybraniu Wykonawcy 

jako oferty najkorzystniejszej - na dostawę produktów i artykułów spożywczych (pakietu  nr 

…………………..). 

 

Przyjęto warunki umowy o następującej treści: 
 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w okresie  od ................... do dnia 

................... . do wykonania sukcesywnych dostaw produktów i artykułów żywnościowych 

określonych w łącznej ilości wskazanej w załączniku nr 1 (formularz cenowy) stanowiącym 

integralną część umowy. Ceny dostarczanych produktów i artykułów spożywczych w 

poszczególnych zamówieniach pozostają bez zmian przez okres trwania umowy.  
 

1. Dostawy na poszczególne pakiety realizowane będą w następujące dni tygodnia: 

 pakiet 1 – mięso, wędliny, drób, podroby-  poniedziałek, środa, piątek. 

 pakiet 2 – warzywa, owoce – poniedziałek, czwartek. 

 pakiet 3 – napoje, produkty ogólno-spożywcze, tłuszcze – wtorek. 

 pakiet 4 – jaja – środa. 

 pakiet 5 – ryby i przetwory rybne – poniedziałek. 

 pakiet 6 – pieczywo – od poniedziałku do soboty. 

 pakiet 7 – nabiał i jego przetwory – wtorek i czwartek. 

 

2. Dostawy  produktów i artykułów spożywczych odbywać się będą  w godzinach 7
00 

- 10
00

, 

w ilościach zgłoszonych telefonicznie pod nr telefonu .................. przez Zamawiającego z 

najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy towaru. Ze 



strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do składania zamówień są: 

…................................... 

3. Ilość dostarczonego towaru musi być zgodna ze złożonym zamówieniem. 

4. Artykuły i produkty spożywcze  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę do magazynu 

Zamawiającego mieszczącego się w  Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą 

w Żabowie, Żabów 31, 74 – 200 Pyrzyce transportem Wykonawcy na jego ryzyko. 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu w 

opakowaniach odpowiednich do  dostarczanych artykułów i produktów spożywczych. 

5. Koszt standardowych opakowań wliczony jest w cenę towaru. Wykonawca dokonuje 

nieodpłatnie użyczenia opakowań (skrzynek i pojemniki itp.) przy każdorazowej dostawie 

towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.   

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie dostarczał towar zgodnie z obowiązującymi normami i ofertą cenową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu artykułów i produktów 

spożywczych o odpowiednim terminie ważności do spożycia, świeżych, pierwszego 

gatunku, czystych, bez objawów chorób, pleśni, obcych zapachów, (nie robaczywych – 

dotyczy warzyw, owoców, nie kruszących się, dopieczonych – dotyczy pieczywa), 

właściwej gramaturze. Każdy  produkt winien posiadać etykietę. 

3. Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm. Towary 

będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Artykuły i produkty spożywcze będą dostarczane w opakowaniach dopuszczonych do  

transportu. Opakowania muszą być nieuszkodzone, czyste. Pojemniki plastikowe do 

transportu mięso i jego przetworów muszą posiadać wieka. 

5. Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1169/2011 z dnia 25.10.2011 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 

temat żywności, zobowiązany jest do przekazania obowiązkowych informacji na temat 

dostarczanej żywności, w tym informacji o wszelkich składnikach lub substancjach 

pomocniczych wymienionych w załączniku II lub uzyskanych z substancji lub produktów 

wymienionych w załączniku II, powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. 

Obowiązkowe dane szczegółowe muszą być dostępne już w momencie dostawy. 

 

§ 3 

 

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad towaru, w szczególności jakościowych, 

świeżości, terminu przydatności, niezgodności dostawy z zamówieniem itp. Zamawiający 

może odmówić przyjęcia wadliwego towaru i zgłosi reklamację dostawy w dniu dostawy. 

Wykonawca jest zobowiązany odebrać wadliwy towar i podpisać odbiór towaru nie 

spełniającego wymagań. 

2. W związku z reklamacją o której mowa w §3 pkt. 1 Zamawiający ma prawo żądać: 

a) dostawy towaru wolnego od wad na koszt Zamawiającego w terminie 1 dnia od 

zgłoszenia reklamacji, 

b) w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, korekty faktury o 

wartość towarów zwróconych, 

3. W przypadku stwierdzenia wad w wyrobach po przyjęciu towaru zamawiającemu 

przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia dostawy na warunkach 

określonych w §3 ust. 2 umowy. 

 



 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązany jest   dostarczyć wraz   z   artykułami   spożywczymi  pochodzącymi  

z zagranicy dokumenty dopuszczające obrót artykułem na terenie Polski. 

 

§ 5 

Z każdą partią dostarczanego towaru Wykonawca przedstawi Odbiorcy świadectwa jakości  -  

w przypadku obowiązku posiadania. 

 

§ 6 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania sprawdzenia: 

1. Warunków transportu, w tym czystości środka transportu, opakowań i temperatury wewnątrz 

środka transportu  mającego wpływ na jakość zdrowotną przewożonych  artykułów                  

i produktów spożywczych. 

2. Dokumentacji dotyczącej dostarczanych artykułów i produktów spożywczych,  

w tym pochodzenia, daty produkcji i świadectwa kontroli jakości. 

3. Opakowań zbiorczych i jednostkowych: obce zapachy, uszkodzenia, zawilgocenia, bombaż  

puszek, obecność szkodników. 

4. Znakowania artykułów spożywczych, a zwłaszcza terminu przydatności do spożycia  

i daty minimalnej trwałości, czytelności i trwałości znakowania. 

5. Cech organoleptycznych, widocznych zanieczyszczeń, zapleśnienia, szkodników.   

 

§ 7 

Rozliczenie dostawy towaru odbywać się będzie na podstawie dokumentów (faktur) ilościowo-

wartościowych potwierdzonych przez obie strony. 

 

§ 8 
1. Termin zapłaty za każdorazową dostawę towaru wynosi 30 dni od daty otrzymania 

faktury. Płatność realizowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 

2. Faktury Vat na następujące dane: 
 

Nabywca: 

Powiat Pyrzycki 

ul. Lipiańska 4 

74-200 Pyrzyce 

NIP 853-145-74-17 
 

Odbiorca: 

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie  

Żabów 31 

74-200 Pyrzyce   

 

§ 9 
Za zwłokę w płatności Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego ustawowymi odsetkami. 

 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia 

całkowitego pakietu do 30 % . 



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania asortymentu i ilości zamawianych 

produktów w zależności od potrzeb.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji zamówienia, wielkość  

zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona jest od ilości sporządzanych 

posiłków. W związku z powyższym dostawy mogą być zredukowane do faktycznych 

potrzeb. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga ze strony 

Wykonawcy żadnych negatywnych skutków prawnych w tym o charakterze 

odszkodowawczym oraz nie narusza  postanowień niniejszej umowy. 

4. Ceny, gramatura i nazwy towarów na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom 

ujętym w załączniku do umowy. 

  

 

 

§ 11 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: …............ zł. (słownie: 

…............................................) płatne zgodnie z § 7 umowy, po dostarczeniu przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego przez DPS. 

2. Podana wartość zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i rozładunku 

do magazynu Wykonawcy, koszty ubezpieczenia. 

3. Wartość umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku: 

 a) zmian stawek podatku VAT; 

 b) zmian wprowadzonych przepisami, których nie udało się przewidzieć w czasie 

 zawierania umowy. 

4. Zmiana treści umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 

Zmiana ta nie może naruszać warunków procedury przetargowej. 

 

§ 12 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  w 

następujących przypadkach: 

 

 z powodu  powtarzających się nieterminowych dostaw towaru. 

 z powodu powtarzających się dostaw towarów z gramaturą i cenami niezgodnymi z 

ofertą (formularzem cenowym). 

 w przypadku niewłaściwej jakości dostarczanego towaru lub nie uzgodnionego 

asortymentu towaru (produktu). 

 w przypadku gdy, dostarczany towar (produkt) będzie nieodpowiednio opakowany. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 

mimo dwukrotnego pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy Wykonawca 

nie wywiąże się z ciążących na nim obowiązków.  

 

    § 13 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od  dnia ....................  do dnia .................... . 

2. Umowa może być rozwiązana przez Strony na piśmie za obopólnym porozumieniem lub 

oświadczeniem jednej ze stron,  po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

 

 



§ 14 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają: specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

 

§ 15 

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 16 
Ewentualne spory na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy powszechne 

właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

§ 17 

Umowę sporządza się w 2-ch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca:  


