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DGT.250.1.1.2019 

UMOWA  DOSTAWY Nr …………. 
 

zawarta w dniu …………. r. w Ciechanowie pomiędzy:  

Powiatem Ciechanowskim z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciecha-

nów, NIP: 566-18-89-579 jako Nabywca w imieniu którego działa Odbiorca Dom Pomo-

cy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12, 06-400 Cie-

chanów, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowany przez: 

1. Dariusza Marchlewskiego - Dyrektora DPS „Kombatant” 

na podstawie pełnomocnictwa Or.077.28.2016 z dnia 02.11.2016 r. udzielonego przez Zarząd 

Powiatu w Ciechanowie 

a 

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

NIP: ……………………., REGON: ………………………………. prowadzącym działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………………………..…………………. 

pod numerem ……………………….. prowadzonym przez …………………………………... 

zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. …………………. - ……………………………. 

2. …………………. - ……………………………. 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetar-

gu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta 

umowa następującej treści: 
 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych 

oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa część ….. – nazwa ………………………………….  

w ilościach, asortymencie i cenie określonych w załączniku asortymentowo - ilościowo - ce-

nowym (załącznik do formularza oferty) będącym integralną częścią umowy i stanowiącym 

załącznik tejże umowy. 

 
§ 2. 

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towar własnym transportem na swój koszt do Domu 

Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12. 
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§ 3. 

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

realizowane na podstawie stosownego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiające-

go telefonicznie, na piśmie (faxem) lub elektronicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Dostawcy 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 siedziby Zamawiającego godzinach: 

………………….. 

  
§ 5. 

1.  Artykuły będą dostarczane w ilości i asortymencie oraz po cenach nie wyższych niż w ofer-

cie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik 

do umowy. 

2.  Całkowita wartość umowy wynosi ………………. zł netto plus podatek VAT 

……………. zł = …………………………… zł brutto. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji i przekroczenia w dostawie ilości poszcze-

gólnych rodzajów żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i 

rybołówstwa część ……… – nazwa ………………………………  przy czym ceny jed-

nostkowe nie mogą być wyższe niż ceny na poszczególne rodzaje produktów określone w 

załączniku cenowym będącym załącznikiem do oferty przetargowej stanowiącym integralną 

część oferty i niniejszej umowy, a całkowita wartość zamówienia nie może być przekroczo-

na. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części dostawy. Wówczas przysługuje 

wynagrodzenie wyłącznie za część wykonaną 

4.  Należność za dostarczone artykuły będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy  Nr 

.................................................................................... w terminie ……… dni od daty do-

ręczenia faktury Zamawiającemu. 

§ 6. 

1.  W przypadku nie wywiązania się z obowiązku terminowego dostarczenia towaru w odpo-

wiedniej ilości i jakości oraz w asortymencie zgodnym z zapotrzebowaniem (§ 3 i 4) Zama-

wiający będzie stosował kary umowne w wysokości 10% wartości otrzymanej dostawy. 
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2.  W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający sporządzi 

komisyjny protokół, który prześle Dostawcy. 

3.  Jeżeli kary nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7. 

1. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wy-

konanie umowy, 

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za ilość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi i 

asortymentowymi określonymi dla przedmiotu umowy, 

3) wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy, rozumiana jako staranność profe-

sjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, 

4) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

5) do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają 

.................................................. reprezentującą Dostawcę oraz panią 

………………………………. reprezentującą Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przy-

padku stwierdzenia powtarzających się dostaw żywności, napojów i produktów pokrewnych 

oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa część ……… – nazwa 

………………………………..  niezgodnych z zapotrzebowaniem wysłanym faxem lub elek-

tronicznie przez Zamawiającego pod względem ilości, jakości i asortymentu (nieświeże, złej 

jakości, przeterminowane, cuchnące, źle zapakowane) potwierdzonych protokołem, jak w § 6 

ust. 2 lub nie wywiązywania się z obowiązku terminowego dostarczania towarów. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o istot-

nej zmianie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-

nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 
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2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, 

kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 

dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

4. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie takich zmian i postanowień, 

które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 10. 

1. Uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy, jak również zawiadomienia, zapytania lub informa-

cje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy wymagają formy pisem-

nej, pod rygorem nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepi-

sy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

4. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia właściwym miejscowo do rozpatrywa-

nia ewentualnych sporów jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony mają obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, 

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 

§ 11. 

Umowę zawiera się na okres od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

§ 12. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egz., 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Dostawcy. 

§ 13. 
 
Umowa zawiera 4 strony ponumerowane od 1 - 4. 
 

W załączeniu: 

1. załącznik cenowy  

      DOSTAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 
   
................................                                                             ...............................  


