
                                                                                                               Załącznik 3

   UMOWA  (wzór)

zawarta w dniu …………… w Huwnikach pomiędzy Powiatem Przemyskim ul. Plac 
Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795-20-68-339, Dom  Pomocy Społecznej

Huwniki  reprezentowanym przez: 

    Zofię Ważną- Lisowiec – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

 zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 

a

………………………………………………………

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego / CEiDG  pod numerem ……….

NIP ………………….., REGON ……………………………………,                                       
zwanym dalej  Wykonawcą  reprezentowanym przez:…………………………………,o 
następującej treści:

      § 1

W  oparciu  o  wynik  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  zapytania  ofertowego
SG.26.1.9.2020  z  dnia  26  maja  2020  r.  Wykonawca   zobowiązuje  się  do  dostarczania
Zamawiającemu w okresie  1 lipca – 30 września 2020 r. dostaw artykułów spożywczych,
określonych  w  ofercie  Zał.1  tj.  owoców,  warzyw  i  jaj:  wg  asortymentu,  ilości  i  cen
jednostkowych,  określonych  w  Zał.  nr  2,  stanowiącym  integralną  część  umowy.
Cena obejmuje koszt dostawy do magazynu zamawiającego.

     § 2

1. Wartość brutto umowy w całym okresie jej trwania wynosić będzie ………………. zł
/słownie złotych: ……………………………… 00/100  /

2. Wartość przedmiotu dostawy może ulec wahaniom w wyniku zmiany zapotrzebowania.
3. Strony umowy ustalają niezmienność cen przez czas obowiązywania umowy.

       § 3
1.  Towary określone w § 1 Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem   
     Zamawiającemu sukcesywnie, zgodnie  zamówieniami Zamawiającego składanymi 
      najpóźniej na 1 dzień przed terminem dostawy.

2. Dostawa do zamawiającego następować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku (2

    razy w tygodniu), najpóźniej do godziny 1200.



      § 4

1. Przedmiot  dostawy  winien  być  zgodny  z  zasadami  dobrej  praktyki  kupieckiej,  GMP
(Dobra  Praktyka  Produkcyjna),  GHP  (Dobra  Praktyka  Higieniczna)  winien  być
oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winien odpowiadać wymogom
organoleptycznym Zamawiającego.

2. Wykonawca  oświadcza  na  dowodzie  dostawy,  że  sprzedany  towar  zgodny  jest  
z odpowiednimi normami jakościowymi. 

3. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami 
ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych
do niej.

4. Przedmiot dostawy bezwzględnie musi być objęty gwarancją producenta.
5. Przyjęcie  towaru  następować  będzie  w  siedzibie  Zamawiającego,  po  sprawdzeniu

ilości i jakości dostarczonej partii towaru bez stosowania zamienników.
6. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia towaru do magazynu w miejsce

wskazane przez magazyniera.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia środkami transportu spełniającymi wymogi

do przewozu żywności oraz wymogi higieniczno – sanitarne.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania aktualnych dokumentów wymaganych przez

system HACCP. 
§ 5

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  reklamacji  zakwestionowanej  przez  siebie  partii
towaru lub jej części w terminie do 4 dni od daty dostawy.

2. Reklamacja może być pisemnie lub mailowo.
3. Wykonawca obowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie.

§ 6

Powtarzające się trzykrotne nie wywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej
umowy,  a  w  szczególności  nieterminowe  lub  niezgodne  ze  złożonym  zamówieniem pod
względem  asortymentu  lub  ilości  dostawy,  powtarzające  się  uchybienia  w  jakości
dostarczanych  towarów  lub  terminów  ich  ważności,  upoważniają  Zamawiającego  do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą dostarczoną partię towaru wg cen 
jednostkowych przedstawionych w Zał. Nr 2 stanowiącym integralną część umowy. 

2. Strony ustalają, że zapłata za poszczególne partie towaru dostarczonego do magazynu 
Zamawiającego następować będzie przelewem na konto bankowe nr 
rachunku ................................................................................... Wykonawcy   w terminie 
21 dni, licząc od daty dostawy i przedłożenia faktury przez Wykonawcę.  

3. W  przypadku  zgłoszenia  reklamacji  lub  w  przypadku  stwierdzenia  przed  terminem
zapłaty wad dostarczonych artykułów, zapłata nastąpi nie wcześniej, niż w terminie 21
dni, licząc od daty przedstawienia faktury po ostatecznym rozpatrzeniu reklamacji lub po
dostarczeniu towaru wolnego od wad.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  ilościowych  przedmiotu  zamówienia
/poszczególnych części/ dostosowując je do swoich aktualnych potrzeb. 

    § 8



1.  Wykonawca zobowiązuje  się  zapłacić  Zamawiającemu karę umowną w następujących
sytuacjach:

1) za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  dostawcy  –  10  %  wartości  szacunkowej  nie
zrealizowanej części umowy ustalonej w oparciu o § 2 ust. 1 umowy,

2) za niedotrzymanie terminu dostawy – 0,5 % wartości zamówionego towaru, licząc za
każdy dzień zwłoki,

3) za braki ilościowe w dostawie zamówionego towaru -  0,5 % wartości zamówionego,
a nie dostarczonego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki,

4) za  zwłokę  w  wymianie  towaru  na  wolny  od  wady  –  0,5  %  wartości  towaru
dotkniętego wadą, licząc za każdy dzień zwłoki od umówionej daty usunięcia wady.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy
Zamawiającego  w  wysokości  10  % wartości  szacunkowej  nie  zrealizowanej   części
umowy ustalonej w oparciu o § 2 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych
określonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 z  faktury za wykonaną dostawę.

1. Strony  przewidują  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,   do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w sytuacji, gdy szkoda przewyższa wartością
ustaloną karę umowną.

§ 9
Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania ilości zamówionych produktów do
aktualnych potrzeb, tj.: rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia, zmniejszenia lub
zwiększenia ilości produktów w stosunku do ilości wymienionych w formularzu cenowym.

    §10
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  zamawiający  przewidział  możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

      § 11

Zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

       § 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  ogólne  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

     § 13

Spory  wynikłe  na  tle  wykonywania  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sądy
powszechne właściwe miejscowo dla Zamawiającego.

    
    § 14

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. 
 
   



 § 15

Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  2  egz.
Otrzymuje Zamawiający a jeden egz. Wykonawca.

  

 Załączniki:
1.Oferta 1 egz.
2.Formularz cenowy 1 egz.

Zamawiający:                 Wykonawca

                                                                                        


