Załącznik nr 11 do zapytania ofertowego

UMOWA NR DPS.DG.244....2021
zawarta w dniu …............................r. pomiędzy
Powiatem Chodzieskim, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, NIP 607-00-69-997 w imieniu którego
występuje Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47,64-800 Chodzież, reprezentowany
przez Dyrektora – Marzenę Łuczak,
zwanym „Zamawiającym”
a
….....................................................................................................................posiadającym
NIP ….............................., REGON …..........................
reprezentowanym przez …....................................................................................................
zwanym “Wykonawcą”
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe I gatunku,
świeże w ilości, asortymencie i cenie określonej w załączniku do umowy, stanowiącym jej integralną
część.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru mniejszej ilości zamówionych produktów aniżeli
określona w załączniku do umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje realizację umowy na
poziomie co najmniej 80 % jej wartości określonej w § 6 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pozostałej części umowy, w szczególności z tytułu praw
do zapłaty czy odszkodowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia rozmiaru dostaw
danego asortymentu kosztem odpowiedniego zmniejszenia ilościowego dostaw innego towaru, przy
niezmienionej całkowitej wartości umowy określonej w § 6 ust.1 umowy. Niniejsza zamiana nie
wymaga zmiany treści niniejszej umowy.
4. Wykonawca gwarantuje w szczególności, że:
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku, świeże, dopuszczone do obrotu zgodnie
z obowiązującymi wymogami, normami i atestami jakościowymi właściwymi dla danego rodzaju
produktów;
2) dostarczane produkty będą świeże, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe
wykorzystanie produktu;
3) dostarczane produkty będą o właściwej gramaturze, czyste, bez objawów nadpsucia, pleśni czy
wilgoci, bez obcych zapachów, bez obecności szkodników, nieuszkodzone, niepołamane;
4) produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu zawierającym informacje
istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka (skład produktu, datę przydatności
do spożycia, dane identyfikujące producenta lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu);
5) zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru,
produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
6) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami
transportowymi.
5. Strony umowy zgodnie ustalają, iż cechy dyskwalifikujące dostarczane produkty to, w szczególności
(zapisy zostaną wprowadzone odpowiednio dla części zamówienia):
1) dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, fragmenty kości
w mięsie zamówionym b/k;
2) dla wędlin odpowiednio: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona,
obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia
mechaniczne, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nie przyleganie osłonki do wędlin itp.;
3) dla pieczywa: pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; pieczywo
zabrudzone, spalone; miękisz lepki niedopieczony z zakalcem z obecnością grudek mąki i soli;
smak gorzki, kwaśny, zbyt słony lub niesłony, czerstwy;
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ciasta zabrudzone, spalone, niedopieczone, o wyraźnie niewłaściwej porowatości ciasta,
kruszące się; objawy pleśnienia, psucia; uszkodzenia mechaniczne, ciasta zdeformowane,
zgniecione, porozrywane, obecność szkodników oraz ich pozostałości, czerstwe;
dla wyrobów mleczarskich: obce posmaki, zapachy, smak gorzki, mocno kwaśny, słony, stęchły,
mdły; zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne; objawy pleśnienia, psucia; uszkodzenia
mechaniczne, zdeformowanie, zgniecenie, porozrywanie, obecność szkodników oraz ich
pozostałości, brak oznakowania opakowań;
dla warzyw i owoców: zniekształcenia mechaniczne, oznaki choroby, zaparzenie, zgnicie, zbyt
przerośnięte, obce zapachy, pozostałości środków ochrony roślin;
dla ryb i przetworów rybnych: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie
mięsa, mętne lub wysuszone oczy, skrzela wyblakłe lub z białym nalotem, mazista tkanka;
dla mrożonek: produkty przypominające bryłę lodu, tj. zbite w kulę (wyjątek stanowi posiekany
szpinak), produkty szare, sine, mrożonki bez opakowania tzw. „na wagę”, mrożonki, których
opakowanie nosi ślady naruszenia np. rozerwana torebka, wgniecenia na pudełku;
dla makaronów, ryżu i kasz: produkty, które po obróbce termicznej zgodnej z opisem na
opakowaniu ulegają rozgotowaniu, produkty mokre, produkty które maja obce posmaki, zapachy,
których opakowanie nosi ślady naruszenia np. rozerwana torebka, wgniecenia na pudełku,
obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań.
dla jaj: pęknięta skorupka, obce zapachy.

TERMIN i SPOSÓB DOSTAWY
§2
Dostawa produktów określonych w załączniku do umowy realizowana będzie sukcesywnie,
stosownie do potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zleceń jednostkowych, określających
ilość i asortyment oraz w termin dostawy (od poniedziałku do soboty, w godz. od 6.00 do 14.00 –
doprecyzowanie godziny nastąpi z Zamawiającym, lub w innych godzinach po uzgodnieniu
z Zamawiającym).
Zlecenia jednostkowe składane będą co najmniej 1 dzień przed dostawą do godz. 15:00 telefonicznie wg wyboru Zamawiającego - drogą elektroniczną (e-mail) i potwierdzone w ten sam sposób.
Dostawa produktów będzie realizowana bezpłatnym transportem Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47; 64-800 Chodzież, do
pomieszczeń magazynu.
Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia
dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.
ODBIÓR TOWARU, GWARANCJA i REKLAMACJE
§3
Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji, że towar jest dobrej jakości i wolny od
wad liczonej od dnia jego dostawy. Niniejsze nie dotyczy produktów, dla których dochowanie
powyższego terminu jest niemożliwe z uwagi na ich specyfikę.
Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych, widocznych)
dostarczonego asortymentu po jego wyładunku z samochodu Wykonawcy, co zostanie
potwierdzone fakturą.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy niezgodności asortymentu, co do ilości lub jakości,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć na własny koszt i ryzyko brakujący
asortyment i/lub wymienić wadliwy asortyment na nowy wolny od wad. W takim przypadku
potwierdzenie odbioru tej części dostawy przez Zamawiającego nastąpi w dniu dostarczenia przez
Wykonawcę brakującego lub wolnego od wad towaru.
Przez określenie „niezwłocznie” strony umowy rozumieją załatwienie reklamacji w dniu jej
zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.
W razie stwierdzenia wady ukrytej towaru Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt – do
wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w ciągu 24 godzin od otrzymania reklamacji.
W razie odrzucania reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę – Zamawiający może
zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja
Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty wykonania ekspertyzy ponosi Wykonawca.
Wykonawca wraz z dostawą przedłoży Zamawiającemu (na żądanie) dokumenty potwierdzające
jakość dostarczonych produktów (np. zaświadczeń Państwowego Zakładu Higieny).
Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy zgodnie z obowiązującymi normami (HACCP)
i dostarczyć Zamawiającemu (na żądanie) dokument na potwierdzenie spełniania tych norm.

9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać przy dostawie decyzję właściwego
Inspektora Sanitarnego dopuszczającą środki transportu do przewozu określonych artykułów
żywnościowych.
10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i skutki spowodowane dostawą towaru złej
jakości lub zaniechania dostawy w części lub w całości.
ZAKUP INTERWENCYJNY
§4
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamawianych produktów lub dostawa nie nastąpi
w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem kuchni – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie
dostawy.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego ulega zmniejszeniu gwarantowany poziom realizacji umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 3, o wartość tego zakupu. Niniejsza zmiana nie stanowi zmiany treści
umowy.
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
§5
Umowa zawarta została na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy, do dnia 31.03.2022r.
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§6
Szacunkową wartość umowy ustala się na kwotę …............................ zł brutto
(słownie: .....................................).
Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zleceń jednostkowych.
W przypadku dostarczenia produktów niespełniających wymagań jakościowych wynagrodzenie za
daną dostawę zostanie pomniejszone o wartość zakwestionowanych produktów.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie każdego zlecenia jednostkowego strony ustalać będę
w oparciu o ceny jednostkowe określone w załączniku do umowy, stanowiącym jej integralną część
oraz ilości dostarczanego każdorazowo towaru.
Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia jednostkowego płatne będzie przelewem na konto
Wykonawcy nr………………………………………………. w terminie do 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz jeżeli dotyczy oświadczenia o treści jak
w załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej rachunek bankowy znajduje się na białej liście
podatników, o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że jest
prowadzony do niego rachunek VAT.
Faktury winny być wstawione w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież NIP 607-006-99-97
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

KARY UMOWNE
§7
1. Strony niniejszej umowy ustalają stosowanie kar umownych w przypadkach i w wysokości jak niżej:
1) za niedotrzymanie terminu dostawy jednostkowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy nie dostarczonych
produktów za każdą godzinę opóźnienia;
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za inne, niż ww. każdorazowe niedotrzymanie postanowień
umownych – w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli niedotrzymanie
postanowień umownych miało lub mogło mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy;
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 6
ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedkładanych do

zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do
zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary lub jej nie potrąconej części w terminie
14 dni od dnia jej nałożenia.
3. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne
w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.
5. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 1
niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy.
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ZMIANY UMOWY
§8
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych
przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:
1) strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;
2) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany przepisów
obowiązujących dot. podatku VAT;
3) nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów niegorszych jakościowo
od dotychczas dostarczanych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych
cen jednostkowych.
Niniejsza zmiana może nastąpić w przypadku :
a) zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta,
b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu,
c) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni kalendarzowych.
4) miejsca dostawy;
5) treści umowy w sytuacji wynikłej ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu jej
zawarcia.
Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku
Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej
dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust. 4.
Strony uzgadniają możliwość obniżenia ceny jednostkowej określonego produktu w przypadku
obniżenia cen produktów na rynku (np. określenie ceny sugerowanej) lub udzielenia bonifikaty
przez Wykonawcę w stosunku do ceny oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa.
Niniejsza zmiana ceny jednostkowej mająca charakter jednorazowej promocji nie powoduje zmiany
treści umowy;

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na
nim zobowiązań umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz niniejszym
paragrafie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym, a ponadto:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) gdy Wykonawca odstąpił od wykonania niniejszego zamówienia lub jego części,
3) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wezwań do realizacji
warunków umowy nie wykonuje dostawy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowiązania umowne,

4) pozbawienia Wykonawcy przez uprawnione organy prawa wykonywania działalności w zakresie
obrotu żywnością lub stwierdzenia przez te organy w efekcie przeprowadzonej kontroli, iż
działalność ta jest wykonywana w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami,
5) w przypadku trzykrotnego nałożenia na Wykonawcę kary umownej.
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PODWYKONAWCY
§ 10
Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców
w następującym zakresie:
1) ……………………………………………
2) ……………………………………………
W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się pisemnie
wskazać ich nazwy, siedziby/adresy i złożyć wraz z fakturą oświadczenie o treści jak w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
Powierzenie podwykonawcom usług określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby były one
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
przedmiotu umowy jest: Karolina Pokorska tel. 67 28-29-739 w. 16 fax 67 28-21-409 w. 33
e-mail: dps@dpschodziez.pl
2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji
przedmiotu umowy jest …................................................................., tel. ….................................,
fax ….......................mail: …......................................................
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust.1 i/lub 2 następuje poprzez powiadomienie drugiej
strony pisemnie, faksem lub e-mailem i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
§ 12
Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062).
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
§ 14
Spory mogące wystąpić na tle umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1. Oświadczenie podwykonawcy/wykonawcy
2. Wykaz produktów wraz z cenami jednostkowymi

Załącznik nr 1 do projektu umowy

……………….., dnia ………………
NAZWA I ADRES PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:
……………………………....................................……………...
……………………………....................................……………...
………………………....................................…………………...

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Oświadczam, że wykonanie przedmiotu zamówienia pn: „Dostawa artykułów żywnościowych na
potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”
odbyło się z moim udziałem w zakresie wykonania .............................................................
a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie prac zostało dokonane w całości.

W związku z powyższym nie wnoszę i nie będę wnosił w przyszłości żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.

…................……..............……………….
/pieczęć i czytelny podpis podwykonawcy/

