
Projekt: 

Umowa Nr …………/2019 

zawarta w Płocku w dniu ………………………… 2019 roku pomiędzy:  

Powiatem Płockim z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,  

NIP: 774-322-74-14  

REGON: 000295260,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach:  

1. ………………………………………………………………,  

2. ………………………………………………………………,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Płockiego – Pani Marii Jakubowskiej,  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

………………………………………………………………  

reprezentowaną/ym przez:  

………………………………………………………………  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”,  

o następującej treści:  

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca,  

a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn.: „Dostawa 

artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w 2020 roku”. 

Część……………………………………………………………………  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w Dziale II SIWZ.  

3. Integralną część umowy stanowią:  

a) oferta Wykonawcy z dnia …………………..…;  

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Rzeczywiste ilości dostawy wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania składanego 

przez  Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie – zwanym dalej „Odbiorcą”.  

5. Przy realizacji umowy, Wykonawca będzie kierować się swoją najlepszą wiedzą, etyką    

zawodową, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością.  

6. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednio wykwalifikowane osoby oraz potencjał 

ekonomiczny i organizacyjny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osoby dysponujące 

specjalistyczną wiedzą na najwyższym, aktualnie dostępnym poziomie właściwym dla 

danej dziedziny wiedzy oraz doświadczeniem zawodowym i życiowym, które 

gwarantują realizację umowy na najwyższym poziomie merytorycznym i 

organizacyjnym. 

7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub za pomocą 

Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że za czynności wykonane przez Podwykonawcę 

(działania lub zaniechania), jego przedstawicieli, pracowników czy innych osób  

i podmiotów, którymi się posługuje, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego, jak za własne czynności.  



 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

2. Zamówienie zostanie uznane za wykonane przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, 

w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia przeznaczonego na realizację 

zamówienia wynikającej ze złożonej oferty i zawartej w niniejszej umowie.  

§ 3 

1. Dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające  

z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Wykonawca gwarantuje jakość artykułów spożywczych zgodną z właściwymi normami 

oraz udziela gwarancji jakościowej na dostarczane artykuły.  

3.  Artykuły spożywcze stanowiące przedmiot zamówienia winny być wolne od wad 

jakościowych oraz powinny posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 1/3 

okresu określonego przez producenta.  

4. W przypadku wystąpienia u Wykonawcy cen promocyjnych na artykuły spożywcze 

będące przedmiotem zamówienia, jeżeli są one korzystniejsze dla Zamawiającego niż 

cena ofertowa jednostkowa, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te produkty w cenie 

promocyjnej.  

5. Koszty załadunku, transportu oraz wyładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia  

w miejscu wskazanym przez Odbiorcę ponosi Wykonawca.  

§ 4 

1.  Rodzaj i ilość artykułów spożywczych stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy 

określona będzie w zamówieniach przekazanych Wykonawcy drogą telefoniczną oraz 

faksem lub mailem, wskazujących wielkość i rodzaj dostawy stosownie do potrzeb 

Odbiorcy.  

2. Dostawa artykułów spożywczych realizowana będzie w godzinach 08:00 – 11:00, w 

ciągu nie dłużej niż dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia jednostkowego,  

w terminach uzgodnionych z Odbiorcą w harmonogramie dostaw, o którym mowa w ust. 

3 i 4.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i dostarczenia do Odbiorcy pierwszego 

harmonogramu dostaw, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, co nie powoduje 

sprzeczności w rozpoczęciu dostaw w terminie określonym w umowie.  

4. Dostawy artykułów spożywczych będą odbywać się na podstawie miesięcznych 

harmonogramów dostaw uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą.  

5. Artykuły spożywcze dostarczane będą środkiem transportowym spełniającym wymagania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności dla przewozu 

artykułów spożywczych.  

6. Zamawiane artykuły spożywcze powinny być dostarczane w opakowaniach (skrzynki, 

pojemniki itp.). Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego artykułu  

i odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki transportu powinny być czyste i bez 

obcych zapachów. Niedopuszczalne jest stosowanie opakowań zastępczych do artykułów 

spożywczych. Opakowania jednostkowe oraz transportowe muszą być czytelnie 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi znakowania 



żywności. Na opakowaniach jednostkowych muszą być umieszczone czytelne napisy  

w języku polskim.  

7. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie do magazynu żywnościowego 

Odbiorcy – transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. W przypadku, gdy 

Wykonawca realizuje umowę poprzez Podwykonawcę, zgodnie z § 1 ust. 7 umowy, 

dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie do magazynu żywnościowego 

Odbiorcy – transportem Podwykonawcy na jego koszt i ryzyko. Dokumentem 

potwierdzającym dokonanie dostawy jest Karta Kontroli Przyjęcia Towaru, sporządzana 

według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca (bądź 

Podwykonawca) jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia tylko i wyłącznie w 

obecności Odbiorcy, sporządzającego Kartę Kontroli Przyjęcia Towaru. W przypadku 

dostarczenia przedmiotu zamówienia bez obecności Odbiorcy, Odbiorca jest uprawniony 

do odmowy przyjęcia dostawy i zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.  

8. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na Karcie Kontroli 

Przyjęcia Towaru przez osobę dokonującą pozytywnego przyjęcia odbioru.  

9. Zamawiający informuje, iż u Odbiorcy obowiązuje system HACCP, w związku z tym 

Wykonawca (lub Podwykonawca) jest zobowiązany przedstawić w momencie 

rozpoczęcia dostaw oraz na żądanie SANEPID-u i na każdorazowe żądanie Odbiorcy lub 

Zamawiającego (w terminie 7 dni od dnia wezwania) n/w dokumenty:  

a) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka  

transportu, którym wykonywany jest przedmiot zamówienia, zezwalającą  

na przewóz produktów spożywczych;  

b) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno-epidemiologicznych  

osoby dostarczającej artykuły spożywcze.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Odbiorcy kontroli środka transportu  

i pojemników (opakowań) do przewozu artykułów spożywczych pod kątem czystości.  

11. Odbioru jakościowego artykułów spożywczych dokonuje Odbiorca w chwili ich dostawy.  

12. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdujących się  

w nich artykułów spożywczych, Odbiorcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia 

dostawy i zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca dokona wymiany lub uzupełnienia artykułów spożywczych na wolne od 

wad na swój koszt i ryzyko w terminie 24 godzin od pierwotnej dostawy artykułów.  

13. W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy stwierdzone zostaną braki ilościowe lub wady 

jakościowe dostarczonego przedmiotu zamówienia, Odbiorca jest uprawniony do 

odmowy przyjęcia dostawy i zwrotu całej partii niezgodnego asortymentu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany lub uzupełnienia artykułów 

spożywczych na wolne od wad na swój koszt i ryzyko w terminie 24 godzin od 

pierwotnej dostawy artykułów.  

14. Odbiorca zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji w sytuacji wykonania przez 

Wykonawcę dostawy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy. Reklamacja będzie 

składana drogą telefoniczną oraz faksem lub mailem w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Wykonawca jest zobowiązany  



do pisemnego ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia  

jej złożenia, pod rygorem przyjęcia, iż uznał reklamację za uzasadnioną.  

15. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: handlowy dokument 

identyfikacyjny lub WZ oraz fakturę. W przypadku braku dołączenia handlowego 

dokumentu identyfikującego lub WZ, Odbiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia 

dostawy do magazynu. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że cena (kwota wynagrodzenia) za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia określonego w § 1 umowy, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą 

z dnia …………………. 2019 roku, wynosi:- cena brutto: ……………………………… 

…………….…... zł (słownie: ……………………… ………………………………….).  

2. Cena ofertowa stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy w związku  

z realizacją niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia faktury na: Powiat Płocki – 

Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie, ul. Płocka 90, 09-400 Płock  nr NIP: 

7743227414, który jest płatnikiem. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy przez 

Odbiorcę, w sytuacjach wskazanych w niniejszej umowie, Odbiorca jest również 

uprawniony do odmowy przyjęcia faktury.  

4. Zapłata za dostawy następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę za faktyczne ilości zakupionego towaru.  

5. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT nie wpływa na wysokość wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy na dalszym etapie wykonywania umowy. 

6.  Kwota określona w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca 

podczas realizacji niniejszej umowy.  

7. Podstawą wystawienia faktury jest dokument, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy.  

8. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 

dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury.  

9.  Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem maksymalnym,  

a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek 

roszczenia odszkodowawcze, finansowe z tytułu zamówionej i dostarczonej mniejszej 

ilości przedmiotu zamówienia od określonej w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Dział II SIWZ.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy do 7-go dnia każdego miesiąca 

raportu, w którym będzie wyszczególniona nazwa Odbiorcy, nazwa artykułu 

spożywczego, wartość dostawy za poprzedni miesiąc kalendarzowy oraz wartość 

narastająca. Za miesiąc grudzień raport zostanie przekazany do dnia 28 tego miesiąca, 

uwzględniając szacunkową wartość dostaw, które zostaną wykonane do końca miesiąca. 

Raport przekazany będzie w formie ustalonej z Odbiorcą.  

 

§ 6 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy oraz 

wykonywania obowiązków umownych są:  



a) ze strony Zamawiającego: ...................................................., tel. .............................,   

fax …………….., e-mail ……………………;  

b) ze strony Wykonawcy: ........................................................, tel. ...............................,  

fax ……………., e-mail ………………….…  

2. Zmiana o charakterze personalnym osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany  

umowy. Wystąpienie takiej zmiany wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony  

na piśmie. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

1) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2 ust.  

1 umowy, w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy dzień opóźnienia;  

2) każdorazowego opóźnienia w realizacji dostawy w stosunku do terminów, o 

których  

mowa w § 4 ust. 2, 12 lub 13 umowy, w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych  

za każdy dzień opóźnienia;  

3) każdorazowego niezłożenia w terminie raportu, o którym mowa w § 5 ust. 11 

umowy,  

w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdy dzień opóźnienia ponad termin 

określony w tym przepisie, jak również złożenia raportu niezgodnego ze stanem 

rzeczywistym, w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych za każde zdarzenie;  

4) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 4 ust. 9 i 

10  

umowy, w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych za każde zdarzenie;  

5) dokonywania dostawy niezgodnie z obowiązkami określonymi w § 4 ust. 5 i 6 

umowy oraz dokonywania dostawy podczas nieobecności Odbiorcy (niezgodnie  

z § 4 ust. 7 in fine umowy), w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych za każde 

zdarzenie;  

6) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia (w innych 

przypadkach niż określone w pkt 1)-5) powyżej), w wysokości 30% wynagrodzenia 

umownego brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 i 2 umowy;  

7) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w 

przypadkach,  

o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) umowy, w wysokości 30% wynagrodzenia 

umownego brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 i 2 umowy 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach 

ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego  

mu wynagrodzenia. 

§ 8 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:  

 a)  zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie  



 ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź Wykonawca  

  zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu  

 zamówienia 

  b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez podania 

uzasadnionych  

 przyczyn i jest w zwłoce co najmniej 7 dni ponad termin określony w § 2 

ust. 1 umowy albo przerwał jej realizację na okres dłuższy niż 7 dni i nie 

kontynuuje realizacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  

na piśmie; 

 c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający  

 prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;  

d)Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem 

przedmiotu  zamówienia i zapisami niniejszej umowy, w tym m.in. dopuści 

do:  

 trzykrotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

 trzykrotnej reklamacji dostarczanych artykułów spożywczych, 

 trzykrotnej reklamacji warunków wykonywania dostawy, w tym w 

 szczególności określonych w § 4 ust. 5, 6, 7 oraz 9, 10 umowy,  

 trzykrotnego wystąpienia któregokolwiek z zastrzeżeń dotyczących 

raportu,  określonych w § 7 ust. 1 pkt 3) umowy,  

 rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

         z niniejszej umowy;  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności  

takiego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. 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. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu Stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych 

w umowie.  



2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.  

1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania  

w umowie następujących zmian:  

a) artykułu spożywczego wskazanego w ofercie Wykonawcy na artykuł o 

takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie 

leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na 

ogólnodostępnym rynku w chwili realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie 

można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu 

należytej staranności. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

konieczności dokonania takiej zmiany. Zmiana artykułu może nastąpić jedynie 

po takiej samej lub niższej cenie niż określona w załączniku do oferty 

Wykonawcy,  

b) cen jednostkowych artykułów spożywczych wskazanych w integralnych 

częściach niniejszej umowy, określonych w § 1 ust. 3 umowy, w przypadku 

zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z 

zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,  

c) sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę w związku ze zmianami 

stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy.  

3. Strony przewidują waloryzację cen w trakcie realizacji umowy w ramach maksymalnej  

górnej granicy zobowiązania, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Cena brutto  

za jednostkę miary przedmiotu zamówienia objętego umową będzie stała przez okres  

co najmniej pierwszych trzech miesięcy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  

z § 2 ust. 1 umowy. Po tym terminie waloryzacja może odbywać się na podstawie 

pisemnego uzasadnionego wniosku Wykonawcy do wysokości wskaźnika zmiany cen 

usług i towarów konsumpcyjnych ogłaszanych po zakończeniu każdego kwartału  

w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.  

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania 

przesyłką poleconą, o zmianach określonych w umowie nazw, adresów, osób,  

bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, z 

zastrzeżeniem przepisów szczególnych.  

§ 11 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały 

się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji.  

2. W razie braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  

Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie  

obowiązujące przepisy prawa właściwe dla umowy.  

 



§ 13 

Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych 

Wykonawcy, jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady  

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  

uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1). W przypadku powierzenia 

danych osobowych Wykonawcy, Administrator danych osobowych ma obowiązek zawrzeć  

z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych  

w w/w przepisach.  

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.  

 

Załączniki:  

- Karta Kontroli Przyjęcia Towaru.  
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