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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 
zwaną dalej Nabywcą 
reprezentowaną przez: 
 
Dyrektora Panią Elżbietę Matuszczyk działającą na podstawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Sosnowca 
 
Odbiorca - Zamawiający 
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 
ul. gen. Wł. Andersa 81 b 
41-200 Sosnowiec 
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, ze zm.), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 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. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom a w szczególności: 
a. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie tej ustawy, 

b. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego  
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1753) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie tej ustawy,  

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

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczane produkty będą: 
a. świeże i odpowiadające normom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi 

wymogami, atestami i Polskimi Normami; 
b. posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania;  
c. mieć odpowiedni termin ważności do spożycia podany na jednostkowym 

opakowaniu; 
d. oznakowane widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym 

oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu 
spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta 
i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa żywnościowego. 

REALIZACJIA DOSTAW  

§ 2 

1. Terminy realizacji dostaw………………………………………………………………...... 

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

 

2. Ilości poszczególnych dostaw będą ustalane telefonicznie lub mailem. 
3. 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. 

4. 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. 

5. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego 
specjalistycznym transportem Wykonawcy lub innego przewoźnika na jego 
koszt. 

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

7. Odbioru towaru, ustalenia ilości i organoleptycznej oceny jakości będzie 
dokonywał każdorazowo upoważniony pracownik Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać przedmiot umowy bezpośrednio osobie 
upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej.  

9. Nie dopuszcza się pozostawiania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobom 
nieupoważnionym. 
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10. Podczas dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
udostępnienia niezbędnych dokumentów (FV lub innego dokumentu) w celu 
dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranej żywności. 

11. W przypadku otrzymania przedmiotu umowy o niewłaściwej jakości zdrowotnej 
czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację 
osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą 
wymagań jakościowych na wolną od wad, nie później niż w dniu zgłoszenia 
reklamacji na własny koszt. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 3 
 

1. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

 
a. wartość brutto   - ....................................  

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

w tym: 

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

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

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

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

§ 4 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach 
uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych 
oraz ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest 
odstąpieniem od umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i asortymentu 
zamawianego towaru w stosunku do ilości wyszczególnionych w formularzu 
ofertowym. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują wobec 

Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 
3. 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.  

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

5. 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. 

6. 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. 



4 
 

7. W razie wystąpienia okoliczności opisanej w ustępie 6 każda ze stron 
uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz 
z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na 
koszty wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku 
akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie 
obowiązywać od dnia doręczenia żądania. 

8. Warunkiem dokonania zmian, o której mowa w ustępie 3 jest złożenie wniosku 
przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, 
uzasadnienie zmian. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 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. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający będzie regulował na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktur VAT. 

3. 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  

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

Nabywcy i Odbiorcy zgodnego z powyższym wzorem podanym w ust. 3 będą 
uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i wymagać będą korekty. 

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie ……… dni licząc od 
daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.. 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
7. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

wskazanym na fakturze. 
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin 

płatności będzie liczony od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego. 
9. 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. 

KARY UMOWNE 

§ 6 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 
przypadkach i w wysokościach: 
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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. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 7 

1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział 
się o zaistnieniu następujących okoliczności:  

a. zakończenia działalności przez Wykonawcę,  

b. zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia 
sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,  

c. stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy 
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu 
wykonawstwa,  

d. opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy, 
jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,  

e. zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy przez okres 
przekraczający 3 dni,  

2. 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. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.  

5. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

6. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

7. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
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zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii 
Europejskiej.  

8. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 5 powinno zostać 
złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYKONAWCY 

§ 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. 

KLAUZULA RODO 

§ 9 

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. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

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. 
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§ 11 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

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

§ 13 

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

§ 14 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021r. do dnia 
31.12.2021r. 

§ 15 

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

 Kompletna oferta wybranego Wykonawcy, 
a. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 
b. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy  

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 

 


