Projekt umowy nr ………………
zawarta w dniu ………………….. w Łodzi, pomiędzy:
5 Domem Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Urszulę Wasik
zwanym dalej „Zamawiającym”
oraz
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu artykułów żywnościowych:
nabiału, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną
część.
2. Zapotrzebowanie na ilość i asortyment potrzebnych artykułów żywnościowych
Zamawiający będzie składał Wykonawcy pisemnie lub telefonicznie z 48 godzinnym
wyprzedzeniem.
3. Zamawiający ma prawo korygować ilość asortymentu w terminie nie krótszym niż 24
godziny przed terminem odbioru kolejnej partii artykułów żywnościowych.
§ 2.
1. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów żywnościowych pomiędzy
poszczególnymi asortymentami pakietu ofertowego w ramach wartości brutto zawartej
umowy.
2. W czasie obowiązywania umowy zmianie mogą ulec ilości zamawianych artykułów
z formularza cenowego .
3. W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym a środki finansowe będą mniejsze niż zakładano przeznaczyć na
realizację przedmiotowego zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od wykonania pozostałej części umowy, lub dokonać
zamiany ilości i asortymentu w ramach podpisanej umowy.
4. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne mu
z tytułu faktycznie wykonanej sprzedaży i dostawy.
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§ 3.
1. Miejscem wydania artykułów żywnościowych jest siedziba Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania zamówionych artykułów
własnym transportem zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz wniesienie do
magazynu artykułów żywnościowych .
3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy,
w dniu wskazanym przez Zamawiającego bezpośrednio do obiektu Zamawiającego w ciągu
24 godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego pisemnego zamówienia zgłoszonego
przez upoważnione osoby.
- dostawa mleka do godz. 6:00
- dostawa pozostałych artykułów w godzinach 8:00 – 12:00
4. Sposób wydania i odbiór towaru powinien zapewnić mu całość i nienaruszalność,
w szczególności sposób opakowania winien być zgodny z obowiązującymi przepisami
sanitarno-epidemiologicznymi i odpowiada ich właściwościom.
5 Odbioru towaru ilościowo – jakościowego dokonywać będą upoważnieni pracownicy
Zamawiającego.
§ 4.
Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania umowy innej osobie, bądź w całości,
bądź w części, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w tygodniu następującym po dokonaniu
dostawy.
2.Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie dowodu dostawy artykułów
żywnościowych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego .
3.Należność za dostarczone artykuły żywnościowe będzie płatne w terminie 30 dni od
daty potwierdzenia odbioru faktury VAT przez upoważnionego pracownika i
sprawdzeniu zgodności cen z formularzem asortymentowo-cenowym.
4.Należność za dostarczone artykuły Wykonawca będzie ustalał każdorazowo w oparciu
o ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej
integralną część.
5.Zapłata za dostarczone artykuły żywnościowe nastąpi w drodze przelewu z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy.
6.Wartość umowy została określona na kwotę …………………… zł netto
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełnej wysokości kwoty,
o której mowa w ust. 6.
§ 6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę poszczególnych cen
jednostkowych podanych w ofercie artykułów żywnościowych wyszczególnionych
w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu między stronami, zgodnie ze wskazaniami inflacji za kwartał
poprzedzający wzrost cen żywności, ogłoszony przez Prezesa GUS.
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§ 7.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1.Zagwarantowanie dobrej jakości artykułów żywnościowych.
2.Każdorazowo dostarczać artykuły żywnościowe , które mają aktualną datę ważności, nie
mniejszą niż 7 dni.
3.Wydanie przedmiotu umowy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ilościowym.
4.Dostarczenie dostawy terminowo z zachowaniem wymaganej przepisami staranności.
§ 8.
Zamawiający jest upoważniony do kontroli prawidłowości artykułów żywnościowych pod
względem jakościowym i ilościowym .

§ 9.
1. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowych wydanych artykułów żywnościowych,
Zamawiający ma prawo zwrócić na koszt Wykonawcy wadliwe wyroby będące przedmiotem
reklamacji w celu ich wymiany na wolne od wad.
2. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą niezwłocznie tj. w tym samym dniu dostawy.
3. Wybór sposobu załatwiania reklamacji należy do Zamawiającego.
§ 10.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………….. 2018 r. – …………. 2019 r.

§ 11.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 3% wartości
niezrealizowanej dostawy.
b) nie zrealizowanej dostawy, w wysokości 5% wartości zamówionego a nie
dostarczonego towaru.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającej kary umowne pod
warunkiem wykazania szkody.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy w trybie
natychmiastowym w następujących przypadkach:
- zwłoka w wykonywaniu dostawy trwa dłużej niż 3 dni od dnia przekazania
zamówienia;
- naruszania przez Wykonawcę obowiązków opisanych w umowie;
- dostarczania produktów złej jakości;
- zaprzestania przez Wykonawcę realizacji umowy.
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§ 12.
Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14.
Umowa sporządzona została w 2-ch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………

Zamawiający

…………………………..

Wykonawca

