
         Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
 

 
Umowa Nr ……………../20 

 
 

zawarta w dniu ...........2020 r. w Świętochłowicach, na podstawie przeprowadzonego postępowania w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), pomiędzy: 

Gminą Świętochłowice - Miejskim Domem Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, ul. Imieli 12, 

Świętochłowice; ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice NIP 627-27-48-738 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   - mgr. Norbert Rózga 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą, w ramach zadania na dostawę artykułów żywnościowych                                  

dla  MDPS „Złota Jesień”  w Świętochłowicach. 

o następującej treści;  

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, jest dostawa artykułów żywnościowych, pakiet……………………..,zgodnie 

z ofertą złożoną  w dniu…………….2020 r., stanowiącą jej integralną część. 

2. Zamawiający określa miejsce dostawy przedmiotu zamówienia jako magazyny przy ul. Imieli 12  

w Świętochłowicach.   

 

§ 2 

Niniejsza umowa zawarta na czas określony: od dnia 01 stycznia 2021r do dnia 31 grudnia 2021. 

 

§ 3 



1. Strony ustalają następujące warunki dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 

1niniejszej umowy, zwanego dalej towarem: 

1) Dostawy realizowane będą na podstawie zamówienia pisemnego przesyłanego faksem lub 

składanego telefonicznie w każdym następnym dniu po zgłoszeniu zamówienia, w dni    

powszednie, codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 10.00. 

2) Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) bezpłatnego dowozu towaru transportem spełniającym wymagania sanitarne, 

b) należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu (opakowania, pojemniki 

przystosowanego przewozu danego asortymentu), 

c) wniesienia wraz z rozładunkiem w magazynie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, i 

weźmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za towar do momentu jego odbioru                             

w magazynie Zamawiającego oraz poniesie z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamawiany towar bezwzględnie w dni oraz w 

godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać towar I klasy jakości, świeży z okresami ważności 

odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej.  

5) Każdy produkt musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, oraz z warunkami określonymi w SIWZ, musi posiadać termin przydatności                         

do spożycia. 

6) Dla każdego towaru objętego zamówieniem wymagane będzie dostarczenie karty produktu, 

zgodnie z przepisami unijnymi obowiązującymi w tym zakresie. 

7) Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych w momencie 

dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany na wolny od wad                    

i zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem w terminie do trzech godzin od chwili  

stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi   

ilościowemu  i jakościowemu. 

8) W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź  

niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania najpóźniej dnia następnego jego  

wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania interwencyjnego zakupu 

zamówionego towaru w dowolnej placówce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę. 



2. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego, w jego magazynie, 

zgodnie z miejscem określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, w oparciu o obowiązujące normy 

jakościowe, złożone zamówienie. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do dostarczonego 

towaru fakturę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych 

ilościach, niż zostały przewidziane w ofercie – załączniku do niniejszej umowy. 

3. W związku z powyższym, zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Wykonawcy nie   

będą przysługiwały z tego żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego nr konto Wykonawcy o nr …………………………………………….. 

2. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w 

załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 

3. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia z tytuły realizacji niniejszej umowy nie może 

przekroczyć kwoty brutto…………………….zł (słownie…………………………………..złotych). 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4. 

2) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) w wysokości 0,1%  

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty 

otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zapłaty 

zostanie wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

  



§ 6 

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach ustawowo dopuszczalnych przepisem art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w okolicznościach przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty w następstwie zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany podatku VAT o różnicę 

wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 

1. Umowa podlega rozwiązaniu na następujących przypadkach: 

1) w momencie wykorzystania maksymalnej wartości umowy brutto (określonej w formularzu 

ofertowym, stanowiącym integralną jej część) lub 

2) z upływem okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie 

dotyczące kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną ceną brutto określoną w formularzu  

ofertowym, a kwotą faktycznie wykorzystaną w okresie obowiązywania umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w terminie 7 dni w przypadku 

nieterminowych dostaw bez ważnych powodów i bez powiadomienia Zamawiającego oraz dostaw  

towaru o złej jakości. 

4. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawcy przysługują prawo rozwiązania umowy, w terminie  

1 miesiąca od daty złożenia Zamawiającemu wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 8 

1. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności powtarzających się 

opóźnień w realizacji dostaw bez ważnych powodów i bez powiadomienia, mimo bezskutecznego  

wezwania do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy               

ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

2. Zgodnie z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 



istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania prac przez Wykonawcę związanych z 

rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z ofertą powierza 

wykonanie części zamówienia objętego niniejszą umową w zakresie: ……………………………… 

podwykonawcy -  …………………… 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim 

samym stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne. 

3. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia może dokonać zmiany podwykonawcy, a także 

dokonać wprowadzenia nowego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Zamawiającego o wprowadzeniu bądź zmianie podwykonawcy na co najmniej 5 dni przed 

przystąpieniem podwykonawcy do świadczenia usług, przedstawiając Zamawiającemu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy z podwykonawcą.    

 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikłe z treści niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

          ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA 

 

 


