
DPS.DFK.3220.11.2021                     Załącznik Nr 4 

WZÓR UMOWY 

Umowa Nr …/2021 

 

zawarta w dniu ……………2021 roku w Majdanie Wielkim 

pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 392, 22-440 Krasnobród 

reprezentowanym przez: 

Panią Mariolę Giergiel-Bielińską - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Majdanie 

Wielkim zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej (Krajowego Rejestru Sądowego) nr………… 

REGON …………………………...., NIP…………………..,  zwaną w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 130 000 zł netto, zawarto umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest „dostawa artykułów spożywczych sypkich dla Domu Pomocy 

Społecznej w Majdanie Wielkim 392, 22-440 Krasnobród” określonych w formularzu 

cenowym (Załącznik Nr 2) oraz na warunkach zawartych w Ofercie Wykonawcy (Załącznik              

Nr 1), stanowiących integralną część umowy. 

 

§2 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar własnym środkiem transportu, 

odpowiadającym wymogom sanitarnym i na swój koszt do siedziby Zamawiającego              

w Majdanie Wielkim, w sposób zapobiegający uszkodzeniu opakowań przewożonych 

artykułów. 

 

§3 

1. Dostawy poszczególnych partii towaru w ramach zamówienia, o którym mowa w §1 będą 

realizowane na podstawie stosownego zapotrzebowania zgłoszonego przez 

Zamawiającego telefonicznie, e-mailowo lub faksem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw 1 raz w tygodniu, (dzień dostaw 

zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą), Wykonawcy 

nie przysługuje prawo zamiany zamówionego asortymentu oraz zmiany ilości 

poszczególnych partii towaru zgłoszonych w zapotrzebowaniu. 

3. W przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem, towar zostanie zwrócony. 

 

§4 

1. Do odbioru dostarczonego towaru pod względem ilościowym ze strony Zamawiającego 

upoważniony jest magazynier. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do pomieszczenia wskazanego przez 

upoważnionego pracownika zamawiającego. 



§5 

1. Całkowita wartość umowy wynosi ................................... brutto  

(słownie: ……………………………………………….……..) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia                     

w stosunku do zapotrzebowania określonego w §1. 

3. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 70% ilości asortymentu produktów, 

o których mowa w §1. 

4. Z tytułu różnicy między przewidywaną ilością nabywanych artykułów spożywczych,        

a faktycznie zakupioną w oparciu o uprawnienie Zamawiającego wynikające z ust. 1 i 2, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze. 

5. Należność za dostarczone artykuły będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy 

Nr .................................................................................... w terminie 30 dni od daty 

doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, dane do faktury: 

Nabywca: 

Powiat Zamojski 

ul. Przemysłowa 4 

22-400 Zamość 

NIP: 9222945906 
 

Zamawiający:  

Dom Pomocy Społecznej 

Majdan Wielki 392,  

22-440 Krasnobród 

 

§6 

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy, tj. w terminie od dnia 01.01.2022 roku                

do dnia 31.12.2022 roku. 

 

§7 

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości zarówno pod względem 

polskich norm jakościowych jak i z odpowiednim terminem ważności zapewniającym 

jego bezpieczne spożycie. 

2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu               

w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Zamawiający 

przy odbiorze sprawdzi ilość, jakość i datę przydatności spożycia dostarczonych 

artykułów zgodnie z zamówieniem telefonicznym. 

 

         §8 

Odbiór ilościowy i jakościowy będzie odbywał się w godzinach od 7ºº do 14ºº. 

 

   §9 

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

 Za nieterminowe wykonanie dostawy objętej niniejszą umową w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

 Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości   

5% wynagrodzenia umownego. 



Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

 Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego. 

 W przypadku zwłoki w zapłacie należności strona zobowiązuje się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§10 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron po uprzednim 1-miesięcznym okresie 

wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym przez zamawiającego w przypadku: 

 bezzasadnego podwyższenia ceny towaru, 

 nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie, 

 Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy. 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary 

umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§11 

Wszelkie zmiany dotyczące umowy dla swej ważności powinny być dokonywane na piśmie. 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

  §13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

         Wykonawca:                                                                      Zamawiający: 

     

 
 

 

 


