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UMOWA 

Umowa nr ………………… 

 
zawarta w dniu……………….. 2016r. w Szczecinie 
pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej  
„Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, 
ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, NIP: 852-21-17-662,  REGON: 001073923, 
Reprezentowanym przez Dyrektora – Ryszarda Budzisza zwanego dalej Zamawiającym, 
 
działającym na rzecz:  
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”,  
ul. Romera 21-29, Szczecin; 
 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza,  
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, NIP: 851-20-36-092, REGON: 810941218; 
 
Domu Pomocy Społecznej,  
ul. W. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, NIP: 851-10-66-062, REGON: 000993389,  
zwanymi dalej: Zamawiającymi - Uczestnikami  
a 
……………………………………………. 

…………………………………………….  

……………………………………………. 

reprezentowanym przez : ………………… zwanym dalej Wykonawcą . 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). 
 

§1 Postanowienia wstępne oraz oświadczenia Stron 
1.  Zamawiający oświadcza, iż działa w imieniu własnym i na swoją rzecz, a na podstawie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Szczecin Nr 368/15 z dnia  02 października 2015r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy 
Miasto Szczecin  do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „zakup i dostawa  
artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług 
pralniczych,  konserwacji dźwigów osobowych na 2016r. dla tych Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie”, także  
w imieniu i na rzecz Zamawiających-Uczestników. 
 
2.   Przedmiotem niniejszej Umowy są dostawy mleka i nabiału w okresie nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. 
do dnia 31 grudnia 2016 r, do siedzib Zamawiającego oraz Zamawiających - Uczestników. Zamawiający oświadcza, 
iż miejscem dostaw jest siedziba Zamawiającego oraz Zamawiających-Uczestników tj.: 

a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,  
ul. Romera 21-29, 71-246  Szczecin i ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin; 

    b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza,  
    ul. Krucza 17,  71-747 Szczecin; 
    c) Dom Pomocy Społecznej, ul. W. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin. 
 
3.  Wielkość dostaw dla Zamawiającego oraz Zamawiających-Uczestników, czas dostawy, a także zakres rzeczowy 
dostaw oraz wysokość cen jednostkowych określone są w Załącznikach nr 1A, 1B i 1C do niniejszej Umowy. 
 
4.  W okresie trwania Umowy Zamawiający oraz Zamawiający - Uczestnicy samodzielnie  i niezależnie od siebie, 
bezpośrednio z Wykonawcą realizują prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w odniesieniu do przedmiotu 
dostaw ich dotyczących. W związku z tym Wykonawca będzie wystawiał faktury za dostawy na poszczególnych 
odbiorców przedmiotu dostaw tj. Zamawiającego lub Zamawiających -Uczestników. 
 
 5.  Zamawiający-Uczestnicy zobowiązali się na podstawie Porozumienia z dnia 19 października 2015r. w sprawie 
wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego i udzielania 
zamówień na zakup i dostawy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-
pielęgnacyjnych, usług pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2016, iż każdy z nich będzie 
zobowiązany do zapłaty przypadającej na niego części zobowiązania, wynikającego z dostaw do  jego obiektu 
określonego w ust. 2 i w tym zakresie Zamawiający jest wolny od zobowiązania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§2 Przedmiot umowy 

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania i przeniesienia  
na Zamawiającego i Zamawiających-Uczestników własności mleka i nabiału będących przedmiotem zamówienia,  
a Zamawiający i Zamawiający-Uczestnicy zobowiązują się odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczone towary. 
Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania rozładunku przedmiotu dostawy w miejscach wskazanych w §1 ust. 2. 
 

§3 Jakość przedmiotu dostawy i wymogi sanitarne 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów zgodnych z wymogami sanitarno-higienicznymi właściwymi 
dla danej kategorii produktu przy produkcji, których stosowano system HACCP w zakresie przewidzianym przez ustawę 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015r., poz. 594).  Jakość dostarczonego 
towaru będzie zgodna z wymogami Polskich Norm.  
 
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia środkami transportu przystosowanymi do transportu 
żywności. 
 
3.  Żywność dostarczana jest  w oryginalnych opakowaniach, musi mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. 
rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości, numer 
serii, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
żywnościowego. 
 
4. Zamawiający wymaga, aby zamówiony towar był pełnowartościowy, świeży, miał termin do spożycia od chwili 
dostarczenia produktu do magazynu zamawiającego nie krótszy niż 3/4 okresu, w którym zachowuje zdatność do 
spożycia określoną na opakowaniu produktu. W przypadku stwierdzenia złej jakości towaru Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwrotu lub wymiany towaru na koszt wykonawcy.  
 

§4 Wielkość zamówień 
 1. Zamawiający, w ramach niniejszej Umowy, dokona w trakcie jej trwania zakupów w ilości nie większej,  
niż oznaczona w Załącznikach nr 1A, 1B i 1C do umowy. 
 
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oraz asortymentu poszczególnych produktów według 
bieżących potrzeb i celowości ich zakupu. 
 
3.  W przypadku gdy Zamawiający dokona zakupów w ilości mniejszej od maksymalnej, Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załącznikach nr 1A, 1B, 1C do niniejszej umowy ani żadne 
inne roszczenie. 

§5 Sposób zamówień 
1.   Dostawy towaru następować będą na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie, faksem  
na numer …….…………., lub drogą elektroniczną na adres……………………. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
potwierdzi otrzymanie zamówienia. 
 
2. W zamówieniu o którym mowa w ust. 1, Zamawiający określi wielkość poszczególnej dostawy, jej zakres 
przedmiotowy oraz termin dostawy. 

§6 Terminy dostaw 
     Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zakupionych towarów w ramach każdorazowej dostawy w terminach 
wskazanych - w zależności od miejsca dostawy - w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C do umowy lub innym uprzednio 
uzgodnionym przy złożeniu danego zamówienia. 
 

§7 Wydanie przedmiotu dostawy 
1. Za dzień wydania towarów Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towary zostały odebrane przez 
Zamawiającego. 
 
2.   Odbiór towarów odbywać się będzie w miejscu dostawy, wskazanym w § 1 ust. 2 umowy w ustalonym dniu  
na podstawie dokumentu wydania WZ lub faktury. 
 
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem zamówienia lub widocznych wad 
jakościowych towaru (np. ubytki, uszkodzone opakowania) towar nie zostanie odebrany. 
 
4.  Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca. 
 
5.  W przypadku dostarczenia towaru posiadającego wady nie ujawnione w momencie odbioru, Zamawiający złoży 
Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. 
 
6.   Transport należy do Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru powstałe  
w trakcie transportu i rozładunku lub wniesienia.  
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§8 Ceny i wynagrodzenie 

 1.   Cena  brutto za towary będące przedmiotem świadczenia jest identyczna z ceną określoną w ofercie Wykonawcy, 
złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jest niezmienna przez okres trwania Umowy. 
Wartość umowy  nie przekroczy kwot brutto podanych w załącznikach 1A, 1B i 1C do niniejszej umowy. 
 
 2. Koszty związane z dostawą do siedzib Zamawiającego, opakowaniami jednostkowymi i innymi usługami  
w zakresie objętym zamówieniem wliczone są w cenę dostawy.  
 
 3.  Strony ustalają, że opakowania zbiorcze podlegały będą sukcesywnej wymianie i nie będą obciążały Zamawiającego. 
 
 4.  Zamawiający dopuszcza dostawę danego artykułu żywnościowego o innej gramaturze (+/- 10%) niż określone  
w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do przeliczenia ceny proporcjonalnie do ceny danego artykułu 
określonego w ofercie. 
 
 5.  Wynagrodzenie za wykonanie całości dostawy mleka i nabiału Strony ustalają na kwotę  

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

brutto tj. łącznie z podatkiem VAT:….………… (słownie………….…………………………………………………..….)  

zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia w dniu …………., która to oferta 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 
6.   W załącznikach 1A, 1B, 1C do umowy ustalone jest wynagrodzenie brutto za wykonanie dostaw dla poszczególnych 
Zamawiających-Uczestników, które wynosi odpowiednio: 
       a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy  

       ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 - brutto:……………………………………………………………… 

       b) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. Gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza,  

       ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin  - brutto: ……………………………………………………………………… 

       c) Dom Pomocy Społecznej ul. W. Broniewskiego 4/6 , 71-460 Szczecin - brutto:…………………………… 

 

 
§9 Płatność wynagrodzenia 

1. W związku z zawarciem Porozumienia z  dnia 19 października 2015r., w sprawie wspólnego przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego i udzielania zamówień na zakup i dostawy 
artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług 
pralniczych oraz konserwacji dźwigów osobowych na rok 2016, każdy z odbiorców dostawy zobowiązuje się do zapłaty 
za dostarczone towary w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za konkretną dostawę, bez 
względu na termin zapłaty wskazany na fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata nastąpi przelewem środków 
pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty 
do obarczonej błędem rachunkowym lub rzeczowym faktury. 
 
2.  Na oryginale faktury przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę jednostkową, nazwę 
produktu zgodną z załącznikami do niniejszej umowy  oraz wartość brutto towaru wyrażoną w jednostce miary podanej 
w ofercie. 
 
3.  W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się z płatnością należności  
do czasu uzupełnienia faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia jej uzupełnienia. 
 
4.  Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego i Zamawiających - Uczestników fakturami nie częściej jak 4 razy  
w miesiącu w tym zawsze z dniem ostatnim każdego miesiąca zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem  
na podstawie dokumentów WZ. 
 
5.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§10 Czas trwania Umowy 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2016 r.  
do dnia 31 grudnia 2016 r. 
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§11 Zmiany Umowy 
1.  Niniejsza Umowa nie może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu  
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  
 
2.  Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie  
w formie aneksu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy, w przypadku gdy zmianie 
ulegną stawki podatku VAT.  
 
3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej 
strony, zawierający szczegółowy opis zmiany i jej uzasadnienie. 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy wykonawca 
zaproponuje upusty lub rabaty.  
 
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§12 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
1. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę polegającego w szczególności na: opóźnieniu 
w dostarczeniu towarów, niezgodności towarów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, dostarczeniu środków żywnościowych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, zafałszowanych lub 
w jakikolwiek inny sposób naruszających wymogi prawa żywnościowego Zamawiającemu przysługuje - według jego 
wyboru: 
a) prawo odmowy dokonania odbioru towaru i odstąpienia od zamówienia poszczególnej dostawy bez wyznaczenia         
dodatkowego terminu lub 
 b) prawo wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na dostawę towarów wolnych od wad, bez ponoszenia przez  
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
 
2. W sytuacjach określonych w ust. 1 lit. a lub jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca nie dostarczy 
towarów wolnych od wad, Zamawiającemu służy prawo zlecenia dostarczenia towarów wolnych od wad innemu 
wykonawcy na koszt Wykonawcy (tzw. wykonanie zastępcze), bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych 
z oferty Wykonawcy, w zakresie tego samego artykułu. Zamawiający jest obowiązany powiadomić o zamiarze zakupu 
towaru u o osoby trzeciej. Zakup towarów zastępczych na koszt Wykonawcy nie powoduje odstąpienia od innych 
postanowień Umowy, w tym kar umownych. 
 
3. Dokonanie odbioru wadliwych towarów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu roszczeń  
za nienależyte wykonanie Umowy. 
 
4. W sytuacji gdy wykonawca nie jest w stanie dostarczyć w wymaganym terminie produktu zgodnego z opisem 
zawartym w SIWZ lub jego właściwego odpowiednika, zamawiający ma prawo do nabycia takiego towaru poza 
obowiązującą umową i obciążenia kosztami zakupu wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie tych kosztów w drodze z przysługujących mu należności. 
 

§13 Kary umowne 
1.   W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu konkretnej dostawy, trwającego dłużej niż 1 dzień od ustalonego 
terminu dostawy zamówienia, Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 0,1%  wartości brutto całości umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
 
2.  W sytuacji nienależytego wykonania Umowy innego niż opóźnienie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna  
w wysokości 100% wartości brutto wadliwych towarów. 
3.  W przypadku opóźnienia w wykonaniu danej dostawy  trwającej dłużej niż 2 dni Zamawiający może od niniejszej 
umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od Umowy z tej przyczyny Zamawiającemu przysługuje kara umowna  
w wysokości 100% wartości dostaw, co do których Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. Odstępując od umowy, 
Zamawiający nie traci uprawnień, o których mowa w §14. 
 
4.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.  
 

§14 Odpowiedzialność odszkodowawcza 
Postanowienia §12 i 13 nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, gdyby kary umowne przewidziane  
w niniejszej Umowie nie pokryły szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku  z niewykonaniem  
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. 
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§15 Zakaz przeniesienia praw i obowiązków 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. 
 

§16 Właściwość sądowa 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego-Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29  
w Szczecinie. 

 
§17 Jawność informacji 

Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina Miasto Szczecin zawarła 
umowę, stanowi informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 
 

 
§18 Postanowienia końcowe 

 1. Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w godz. 7:30 -15:30 z ramienia: 
      a) Zamawiającego – Łukasz Bieńczak tel. 91-43-27-712 wew. 116 
      b) Zamawiającego -Uczestnika - Domu Pomocy Społecznej  „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty-  

         Spiechowicza, 71-747 Szczecin ul. Krucza 17 : 

         ……………………………….…. tel. ……………………………………………………………….………. 

       c) Zamawiającego-Uczestnika - Domu Pomocy Społecznej ul. W. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin: 

         …………………………….……. tel. ………………….………………………..………………..…………. 

2.  Upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy jest:  

         ………………………………….. tel. ……………………………………………….……………………… 

 
3.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy  Prawa  zamówień publicznych  
oraz  Kodeksu cywilnego. 
 
 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy,  trzy dla Zamawiającego. 
 
5.  Integralną częścią umowy są: 
      1) Oferta cenowa  
      2) Załączniki nr 1A do oferty 
      3) Załączniki 1A, 1B, 1C do umowy. 
      4) SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Radca prawny:…………………… 
 
 
 
  Kontrasygnata:…………………… 


