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Załącznik nr 5 do SWIZ 

UMOWA Nr ..........................  

 

NA DOSTAWY......................................................................................................... 
(nazwa pakietu zamówienia) 

 
 
zawarta w dniu............................. w Sosnowcu pomiędzy :   
 
Gminą Sosnowiec  
al. Zwycięstwa 20 
41-200 Sosnowiec 
NIP 644-345-36-72 
 
- Domem Pomocy Społecznej nr 1 
ul. gen. Wł. Andersa 81 b 
41-200 Sosnowiec 
reprezentowanym przez: 
1.Dyrektora - mgr Elżbietę Matuszczyk 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
 
a 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................

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

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.1843), została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia 
określony poniżej 
.......................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 

(nazwa pakietu zamówienia ) 
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w ilościach, asortymencie i cenach wg wyszczególnionych w Formularzu 
asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWIZ oraz umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu 90% wartości zamówienia 
podstawowego, jednocześnie korzysta z prawa rozszerzenia dostawy do 10% 
wartości zamówienia podstawowego przy zachowaniu cen jednostkowych 
podanych w ofercie.  

3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności 
zapewnienia ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku 
zmniejszonego lub zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia.  

4. Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie od dnia 02.01.2020r. do dnia 
31.12.2020r . 

5. Ceny jednostkowe określone w umowie będą niezmienne w okresie trwania 

umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych 
(VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany 
stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w formie aneksu do niniejszej umowy. 

6. Dostarczane w ramach prawa opcji towary muszą być takie same jak 
zaoferowane w zamówieniu podstawowym, tj. winny być tej samej marki i tego 
samego typu oraz winny być sprzedawane za tą samą cenę jednostkową netto. 

 
§ 2 

 
1. Ilości poszczególnych dostaw będą ustalane telefonicznie lub mailem . 
2. Do składania zamówień (telefon lub mail) w imieniu Zamawiającego – 

upoważnione są następujące osoby:  
a. Pani Halina Łysowska – Kierownik kuchni, st. dietetyk  
b. Pani Marzena Imiołek – referent  ds. rozliczeń magazynowych. 

3. Miejscem dostawy i wniesienia przez pracowników Wykonawcy zamawianego 
towaru jest siedziba Zamawiającego tj.: 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 1 w Sosnowcu przy ul. gen. Wł .Andersa 

81b - magazyn. 

 
4. Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego specjalistycznym 

transportem własnym Wykonawcy lub innego przewoźnika na jego koszt. 
 

5. Terminy realizacji dostaw………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………..…… 
(w zależności od pakietu zamówienia zgodnie z SIWZ) 

 
§ 3 

 
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały obowiązującym 
przepisom a w szczególności: 

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 824) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie tej ustawy; 

- ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 824) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie tej ustawy,  

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–
spożywczych (tj. Dz.. U. z 2019r. poz.2178)  
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§ 4 
 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczane produkty będą: 

- świeże i odpowiadające w/w normom jakościowym; 

- posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania;  

- mieć odpowiedni termin ważności do spożycia podany na jednostkowym 
opakowaniu. 

 
 

§ 5 
 
1. Za wykonanie poszczególnych dostaw objętych niniejszą umową Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar kwotę obliczoną na podstawie cen 
jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącego integralną 
część umowy oraz ilości faktycznie dostarczonych  towarów. 

2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: 
 
a. wartość brutto   - ....................................  

(słownie:......................................................................................................) 

w tym: 

b. wartość netto  -   ...................................  

(słownie…………….......................................................................................) 

c. wartość podatku VAT  -  ................................. 

(słownie……………………………………………………………………………….……..) 

 
§ 6 

 
1. Należność, o której mowa w § 5 ust. 1 Zamawiający będzie regulował na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktur VAT. 

2. Faktury wystawiane będą według poniższego wzoru:  
 
Nabywca:  
Gmina Sosnowiec 

      Al. Zwycięstwa 20 
      41-200 Sosnowiec 
      NIP : 644-345-36-72  
 

Odbiorca towaru/ Płatnik: 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1  
41-200 Sosnowiec 
ul. gen. Wł. Andersa 81 b  

 
3. Faktury VAT i inne dowody księgowe, które nie będą zawierać określenia 

Nabywcy i Odbiorcy zgodnego z powyższym wzorem podanym w § 6 ust. 2 będą 
uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i wymagać będą korekty. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie ……… dni licząc od 
daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 
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5. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ............................................................................................................... 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin 
płatności będzie liczony od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania 
prawidłowego adresata dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju 
adresu PEF- NIP oraz wpisać numer adresu PEF- 6442885062. 

 
§ 7 

 
Cena towaru określona w umowie będzie niezmienna w okresie trwania umowy.  

 
§ 8 

 
1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym 

realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw 
związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

2. Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, 
korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania 
karnego (obstruction), prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zgodnie 
z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na podstawie prawa polskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów 
wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu 
zamówienia. 

4. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami 
rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do 
Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów w zakresie 
dozwolonym przez prawo. 

 
 

§ 9 
 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie 
transportu wyrobów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

 
§ 10 

 
Odbioru towaru, ustalenia ilości i organoleptycznej oceny jakości będzie dokonywał 
każdorazowo upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w magazynie 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
W przypadku zakwestionowania jakości i ilości dostarczonego towaru przez 
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostawy odpowiedniego towaru do 
siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.  
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§ 12 
 

Opakowania jednostkowe i zbiorcze towaru winny odpowiadać wymogom norm 
przedmiotowych, a obrót nimi będzie następował w drodze wymiany pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
§ 13 

 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 
przypadkach i w wysokościach: 
a. 10% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z powodu  okoliczności za które odpowiada Wykonawca; 
b. 10% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy od umowy odstąpi 

Wykonawca, 
c. 0,2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dostarczeniu  zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce 
wadliwych wyrobów; 

d. 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych – 
określonych w Kodeksie cywilnym – zapłaty odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli nie pokryją one szkody 
poniesionej przez Zamawiającego.  

3. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności 
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy – bez konieczności 
uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 

4. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, obliczane będą od wartości netto 
umowy. 

 
§ 14 

 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i prawo do naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 lit. a), gdy Wykonawca nie rozpoczął 
realizacji przedmiotu umowy, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie.  
 

§ 15 
 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w paragrafach poprzedzających 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również, gdy zostanie 
wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3 – dniowym 
okresem wypowiedzenia.  

 
§ 16 

 
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kooperantów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności względem 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy. 

 
 
 



6 
 

§ 17 
 

1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 18 

 
1. Strony oświadczają, że stosują zasady przetwarzania danych osobowych 

określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem 
2016/679). 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych w związku 
z realizacją Umowy („dane poufne”), a informacje te nie będą wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby 
środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz 
przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych 
poufnych w tym w szczególności danych osobowych, przed dostępem osób 
trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 
 

§ 19 
 

1. Wszelkie sprawy czy roszczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy winny 
być rozwiązywane bez zbędnego opóźnienia w sposób polubowny, drogą 
negocjacji między stronami. 

2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał 

sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 20 
 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 21 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 22 

 
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 02.01.2020r. do dnia 
31.12.2020r. 
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§ 23 
 

Wykonawcy nie wolno przekazywać jakichkolwiek uprawnień ani zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
 
 
 

§ 24 
 

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów zaistniałych na tle wykonania umowy 
jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 25 

 
Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
Integralną część umowy stanowią: 
1. Kompletna oferta wybranego Wykonawcy, 

a. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 
b. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy  

 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 

 


