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Załącznik Nr 12 do SIWZ 

 

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA.1.02.2014 

 

zawarta w dniu ................................. r. pomiędzy : 

 

DOMEM  POMOCY  SPOŁECZNEJ    

82-300  ELBLĄG,  

ul. PUŁASKIEGO 1c 

 

regon nr 170326876  konto : Bank Citi Handlowy O/Elbląg 

     21 1030 1218 0000 0000 9031 7008  

NIP: 578 14 56 570               

reprezentowanym przez : 

1.  Krystyna Grzybicka – Dyrektor 

 
zwanym dalej Zamawiającym  lub DPS  

 

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego 

Regon nr      konto nr  

       

NIP:      KRS/ wpis do ewidencji dział:  

 

reprezentowaną przez: 

 

1. ..................................... 
 

2. ..................................... 

 

zwaną dalej Wykonawcą 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa: jaj / pieczywa / różnych produktów 
spożywczych / mięsa, wędlin, konserw mięsnych / warzyw i owoców mrożonych /mleka 
i produktów mleczarskich / ryb i konserw rybnych  w ilościach i asortymencie 
przedstawionych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ - odpowiednio do 
zaoferowanego pakietu, które to załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy, 
zgodnie z ofertą przetargową z dnia ……………………..  

2. Podane w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ ilości artykułów żywnościowych są 

ilościami planowanymi i mogą być przez Zamawiającego w zależności od potrzeb zwiększone 

lub zmniejszone, przy czym łączna wartość zamówionych artykułów żywnościowych w ramach 

danej CZĘŚCI zamówienia nie może przekroczyć łącznej wartości tej CZĘŚCI. 
 

§ 2 

1. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w okresie 
11 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy każdorazowo na podstawie zamówień 
częściowych, składanych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie prowadził ewidencję 
zleceń telefonicznych w celu przestrzegania terminu wykonania zleceń. 

2. Wykonawca dostarczy zamówioną partie artykułów żywnościowych w terminie 
ustalonym z pracownikiem Zamawiającego jednak nie później niż …. dni robocze licząc 
od dnia złożenia zamówienia częściowego. Dostawa nastąpi w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 00 do 1300 . Wykonawca dostarczy towar do 
Magazynu DPS własnym środkiem transportu lub wynajętym, na swój koszt i ryzyko. 
Artykuły żywnościowe dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej 
Praktyki Higienicznej) oraz w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego od 
Wykonawcy do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę 
kontroli sanitarnej. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą 
umową zapewni rozładunek dostarczonych artykułów żywnościowych do magazynu 
Zamawiającego. 

3. Odbiór dostarczonych artykułów żywnościowych będzie następował w magazynie 
Zamawiającego na podstawie dowodu dostawy zawierającego nazwę towaru, ilość oraz cenę. 

4. Odbiór ilościowy, jakościowy i wartościowy nastąpi z udziałem pracownika 
Wykonawcy i będzie potwierdzony podpisem na dowodzie dostawy. 

5. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych artykułów żywnościowych 
w następujących przypadkach: 

a) nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy, 

b) dostawy asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w ofercie Wykonawcy, 

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych artykułów żywnościowych lub terminów ich 

przydatności do spożycia, 

d) uchybienia odnośnie realizacji warunków umowy dotyczących naliczonych cen, terminów 

płatności, itp., na wystawionych fakturach. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego artykułów żywnościowych 
z przyczyn wymienionych w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostawy 
zgodnie z warunkami niniejszej umowy na własny koszt i w terminie nie dłuższym niż 
3 godziny. 

7. Powtarzające się dwukrotnie nieprawidłowości w dostawie artykułów żywnościowych, 
o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. 

8. Artykuły żywnościowe będą dostarczane w opakowaniach stosowanych w obrocie 
handlowym. 
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§ 3 

 

1. Wartość umowy brutto wynosi  ……………………. zł  
Słownie: …………………………………………………………………………………………..  

2. Cena zawiera podatek VAT w kwocie  ……………………. zł  

 

 
§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę 
zaoferowaną w ofercie przetargowej z dnia       .01.2014r.  

2. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie przetargowej z dnia   .01.2014r. dla 
poszczególnych pozycji będących przedmiotem niniejszej umowy w zakresie 
przedmiotu zamówienia i nie ulegną zmianie przez okres minimum 4 miesięcy 
licząc od dnia obowiązywania umowy z  zastrzeżeniem ust 3. Po okresie 4 miesięcy 
ceny jednostkowe będą mogły ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) 
w przypadku zmiany cen producenta o minimum 5% przy zachowaniu 
zaoferowanej, stałej marży handlowej. Zmianę należy udokumentować między 
innymi pismem/oświadczeniem producenta określającym wielkość zmian. Zmiana 
ceny może nastąpić nie częściej niż 1 raz na 3 miesiące. W przypadku zmiany cen 
w powyższym przypadku zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego wprowadzone  aneksem do umowy. Aneks zostanie sporządzony 
przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem do 
Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią. 

3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej 
obowiązywania , pod warunkiem: 

 że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
 strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,  
 ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa np. zmiana stawki podatku VAT. W tym przypadku 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym 
wypowiedzeniem, 

 w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego 
przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych 
właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej 
w ofercie. 

4. W przypadku zmiany cen w przypadkach o których mowa w ust. 4  zostaną one 
uzgodnione i po zaakceptowaniu przez  Zamawiającego wprowadzone  aneksem 
do umowy. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co 
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się 
z jego treścią. Należność za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od 
daty dostarczenia towaru i faktury do siedziby Zamawiającego. 

5. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca będzie miał prawo żądać zapłaty 
odsetek w wysokości nie wyższych niż ustawowe w skali roku.  

6. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji. 
7. Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu 

dotyczącego wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 
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8. Każda faktura musi zawierać wzmiankę o zakazie cesji bez zgody Zamawiającego. 
9. Brak wzmianki powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego.  

 

§ 5 

Reklamacje: 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji, dostarczy 
zamienną partię takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. 

2. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu zgodnie z zawartą umową. 
3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji nie podejmie 

działań, wówczas Zamawiający uzna, że reklamacja została uwzględniona. 
4. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1 Zamawiający 

będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości reklamowanego przedmiotu 
za każdy dzień po tym terminie. 

5. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia 
ekspertyzy, przy czym koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której wynik jest niekorzystny. 

6. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę, skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia 
reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach. 

 

§ 6 

Kary umowne : 

1. Z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca będzie miał obowiązek zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości zamówienia częściowego brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 
po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości 
umowy brutto.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 

5 dni roboczych, przysługuje mu prawo zakupu towaru u innego Dostawcy. Różnicą 
w cenie zostanie obciążony Wykonawca. 

 

§ 7 

W przypadku nieterminowej realizacji zamówień Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

 

§ 8 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 11 miesięcy od dnia 01 lutego 2014r. do dnia 31 
grudnia 2014 r. nie dłużej jednak niż na okres wyczerpania się wartości umowy, o której mowa 
w §3. 

2. W razie nie wykorzystania całości wartości umowy w okresie jej obowiązywania umowa 
wygasa w niezrealizowanym zakresie. 

 

§ 9 
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Strony zgodnie ustalają, że negocjacjom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą 

sądową. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

 

§ 11 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

Wykonawca     Zamawiając
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