
UMOWA Nr DPS.252.1.151.2019

zawarta w dniu ….....................................…  w Bobrku pomiędzy:
Powiatem  Oświęcimskim,  ul.  Wyspiańskiego  10,  32-600  Oświęcim,  NIP  549-21-97-501, 
reprezentowanym  przez  Mariusza  Sajaka –  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Bobrku, 
ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, na podstawie pełnomocnictwa Nr 45/2016 Zarządu Powiatu 
w Oświęcimiu z dnia 8 listopada 2016 r.,
zwanego dalej Zamawiającym,
a
…................................................................................................................................................................  
reprezentowanym przez …......................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§1
1.Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna  dostawa  wraz  z  transportem  i  rozładunkiem  artykułów 
spożywczych dla Zamawiającego wymienionych w załączniku do umowy, zwanych dalej towarem.
2.Załącznik  zawiera  specyfikację  asortymentowo–ilościowo–cenową  i  stanowi  integralną  część 
umowy.
3.Zamawiający zamawia  towar  i  zobowiązuje  się  za  niego  zapłacić  w  określonym terminie  cenę 
określoną  w  umowie,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  w  określonych  ilościach 
i  terminie  towar  zgodnie  z  określonymi  Polskimi  Normami  i  wymogami 
sanitarno-epidemiologicznymi.
4.Wykonawca  zobowiązuje  się,  iż  dostarczony  towar  będzie  świeży,  z  okresami  ważności  
odpowiednimi  dla  danego  asortymentu,  wysokiej  jakości,  bez  wad  fizycznych  i  jakościowych,  
w nienaruszonych opakowaniach i odpowiadać będzie Polskim Normom.
5.Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy 
do dostawy towaru na zasadach określonych w zamówieniu i umowie.
6.Zamówienie  Zamawiający  będzie  składał  każdorazowo  pisemnie,  faksem  lub  telefonicznie  na 
nr tel/faks: …..........................................
7.Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy.
8.Zamawiający wymaga, by dostarczone produkty żywnościowe:
a) były wysokiej jakości, I gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych, tj. o wyglądzie, teksturze  
i konsystencji oraz smaku i zapachu charakterystycznych dla rodzaju produktu, bez obcych zapachów, 
posmaków,  bez  zanieczyszczeń fizycznych,  oznak i  pozostałości  szkodników,  bez  zanieczyszczeń 
biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych,
b) były dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, zawierających informacje dotyczące  
m.in.:  nazwy  i  adresu  producenta,  nazwy  dystrybutora,  nazwy  towaru,  jego  klasy  jakości,  daty 
produkcji,  terminu  przydatności  do  spożycia  –  nie  dopuszcza  się  w  tym  zakresie  przedrukowań 
daty/zasłonięcia daty, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych 
odpowiednimi  przepisami.  Opakowania  winny  być  nieuszkodzone  i  wykonane  z  materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności 
szkodników, szczelne,
c) posiadały  niezbędne  certyfikaty  i  atesty  wymagane  stosownymi  przepisami  i  normami  oraz 
dokumenty dotyczące  badań i  dopuszczenia  do  obrotu,  w tym świadectwo  jakości  lub  handlowy 
dokument identyfikacyjny oraz dokumentację pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia 
dostarczonej  partii  towaru  (producent  i  kraj  pochodzenia),  które  na  prośbę  Zamawiającego  będą 
udostępniane.
9.  Za dostarczenie towaru złej  jakości  Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.  W przypadku 
dostarczenia dostawy złej jakości Wykonawca zobowiązany jest zabrać taką dostawę na własny koszt 



i  dostarczyć  dostawę  zgodną  z  zamówieniem.  Poprzez  dostawę  złej  jakości,  rozumie  się 
w szczególności:
− dostarczenie żywności, której parametry nie odpowiadają parametrom jakościowym wymienionym 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

− dostarczenie żywności nieświeżej,
− dostarczenie żywności o zbyt krótkim terminie przydatności do spożycia dla danego asortymentu, tj.  
gdy do końca upływu terminu ważności pozostała 1/3 zalecanego czasu,
− dostarczenie żywności w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych.
10.  Jeżeli  dostarczony  towar  nie  będzie  spełniał  wymogów,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4  i  8,  
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy:
a)  w  całości  lub  części  w  razie  realizacji  poszczególnych  zamówień  nieterminowo,  dostarczenia 
towaru  po  upływie  terminu  ich  ważności,  względnie  powtarzających  się  reklamacji  ilościowo-
jakościowych i  naliczenia tytułem odszkodowania  kary w wysokości  10% ceny nie  zrealizowanej 
części umowy,
b)  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30  
dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§2
1.Ceny  jednostkowe  zamawianego  towaru  zawiera  formularz  cenowy  będący  częścią  oferty 
przetargowej i stanowiący integralną część umowy.
2.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są obowiązujące przez cały okres trwania umowy,  
jednakże  Wykonawca  może  jednostronnie  obniżyć  cenę  jednostkową  określoną  w  formularzu 
cenowym.
3.Maksymalna  nominalna  wartość  netto  umowy (całości  zamówienia)  wynosi  ….....................  zł,  
powiększona   o  obowiązującą  stawkę  podatku  VAT,  tj.  …............................... zł brutto  (słownie: 
…..........................................................  .../100)  i  nie  stanowi  zobowiązania  dla  Zamawiającego  do 
realizacji  umowy  do  tej  wysokości  ani  prawa  dochodzenia  roszczeń  odszkodowawczych  przez 
Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień.
4.Dostawa obejmuje organizację transportu i rozładunku żywności. Dostawy winny być realizowane 
przy  użyciu  środków  transportowych  przeznaczonych  do  przewozu  żywności  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5.Cena zawiera podatek VAT, ubezpieczenie, transport oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez  
Zamawiającego.
6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości  i  wartości dostaw w odniesieniu do 
całości  zamówienia,  jak  również  poszczególnych  produktów  zamawianego  asortymentu 
w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, w szczególności zmianą stanów osobowych, 
różnorodnością  wprowadzanych diet.   Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość  zwiększenia  ilości 
i  wartości  dostaw  o  25  %  w  odniesieniu  do  całości  zamówienia,  jak  również  poszczególnych 
produktów  zamawianego  asortymentu  w  sytuacjach  uzasadnionych  potrzebami  Zamawiającego, 
w  szczególności  zmianą  stanów  osobowych,  różnorodnością  wprowadzanych  diet.  Wykonawca 
z  tytułu  wyżej  wskazanych  okoliczności  nie  może  wystosowywać  roszczeń  w  stosunku  do 
Zamawiającego.  
7.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone towary.

§3
1.Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
2.Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
zbiorczej  faktury  za  dany  miesiąc,  wystawionej  za  dostarczony  towar  na  konto  wskazane 
w fakturze, jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń co do ilości i jakości towaru. Wystawione przez 
Wykonawcę faktury powinny wskazywać podatnika:  Powiat  Oświęcimski,  ul.  Wyspiańskiego 10, 
32-600  Oświęcim,  NIP 549-21-97-501  –  nabywcę,  a  także  odbiorcę  -  Dom Pomocy  Społecznej 
w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.



3. W przypadku Wykonawcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, Zamawiający zastosuje 
mechanizm podzielonej płatności – tzw. split payment. 
4. Zamawiający potwierdza odbiór towaru na piśmie.

§4
1.Odpowiedzialność w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają na 
zasadzie kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

a)   w razie  nieterminowego wykonania  zamówienia,  Zamawiający może naliczyć  karę  z tego 
tytułu  w  wysokości  1  %  ceny  niezrealizowanego  zamówienia  za  każdy  dzień  opóźnienia  
w dostawie,
b) w razie nieterminowej realizacji  przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonej  
gwarancji  i  rękojmi,  Zamawiający  może  naliczyć  karę  w  wysokości  1%  ceny dostarczonego 
towaru, którego wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków.
c)  z  tytułu  nienależytej  realizacji  zamówienia,  w  tym  dostarczania  towarów  złej  jakości, 
w wysokości 200 zł za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.

2.Jeśli  opóźnienie  w wykonaniu  umowy lub jej  części  przekracza  30  dni,  Zamawiający może  od 
umowy odstąpić naliczając z tego tytułu karę w wysokości 10 % ceny niezrealizowanej części umowy.
3.Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia.

§5
Umowa zostaje zawarta  na okres  od 01.07.2019 r.  do 31.12.2019 r., chyba że  wcześniej  wartość 
złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy maksymalną wartość podaną w § 2 ust. 3.

§6
Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w § 1 posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu,  
użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7
1.  Zamawiający  przewiduje  istotne  zmiany postanowień  umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany  ilości i  wartości dostaw zamawianego asortymentu w sytuacjach uzasadnionych 
potrzebami  Zamawiającego,  w  szczególności  zmianą  stanów  osobowych,  różnorodnością 
wprowadzanych diet,
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego,
3) zmiany Podwykonawców (jeżeli dotyczy),
4) zmiany stawki podatku VAT.

2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mieć będą w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.  Ewentualne  spory  rozstrzygać  będzie  sąd  powszechny  właściwy  ze  względu  na  siedzibę 
Zamawiającego.
4.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  -  dwa  egzemplarze  dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                     Zamawiający


