
 

Zał. nr 3 

 

 

 

UMOWA Nr  …… (wzór) 

 
zawarta w dniu ……………….. w Łodzi na podstawie Regulaminu 5 DPS dot. Ramowych procedur 

udzielania zamówień publicznych z dnia 27.09.2017 r. 

pomiędzy : 

5 Domem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14, NIP 729-11-06-533 

reprezentowanym  przez: 

Dyrektora - Urszulę   Wasik, 

zwanym dalej „Zamawiającym  ”  

a  

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa mięsa i wędlin  określonych w formularzu ofertowym    

nr 7/D/2018: 

Zadanie 1: mięso wołowe, wieprzowe i wędliny; 

Zadanie 2: drób i wędliny drobiowe  

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy mięsa, wędlin i podrobów w ilości, asortymencie i 

cenie zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 



 

1. Dostawa produktów mięsnych będzie następować na podstawie zamówień 

częściowych, dwa razy w tygodniu w godz. 7.00 – 10.00 zgodnie z faktycznymi 

potrzebami Zamawiającego.  Koszt transportu i jego ubezpieczenie obciąża 

Wykonawcę. 

2. Zamówienia jednostkowe będą składane w przeddzień dostawy telefonicznie lub 

faksem.  Zamawiający może w każdej chwili zmienić wielkość zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia całkowitej 

ilości dostaw poszczególnego przedmiotu zamówienia, ze względu na wystąpienie 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawierania umowy, 

zwłaszcza powodowanych zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby mieszkańców, 

bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami. 

4. Zamówiony towar wraz z fakturą spełniającą wymogi formalne dostarczany będzie do 

5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14. 

5. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z wymaganiami                                  

i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia, 

własnym środkiem transportu, spełniającym odpowiednie wymogi sanitarne. 

6. Dostarczony wg zamówienia towar powinien pochodzić z tej samej partii, jak również 

winien być w jednakowym, oryginalnym opakowaniu jednostkowym. 

7. Zamawiający wymaga by dostarczany towar posiadał termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 80% terminu przewidzianego dla danego towaru. 

8. Odbiór ilościowy dokonywany będzie przez Zamawiającego w chwili dostawy                        

w obecności przedstawicieli obu stron. W razie stwierdzenia nieodpowiedniej ilości  

dostarczonego towaru Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia ilości 

wymaganej przez Zamawiającego lub wymiany zakwestionowanej partii w ciągu 24 

godzin. Ewentualne reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane przez zamawiającego 

w ciągu 4 dni licząc od dnia dostawy. Zakwestionowana partia podlega 

natychmiastowej wymianie. W przypadku niedotrzymania terminu na  uzupełnienie 

towaru lub dostarczenie towaru odpowiedniej jakości Zamawiający dokona zakupu u 

innego podmiotu, kosztami obciążając Wykonawcę.  

 

§ 3 

 

1. Łączna wartość zamówienia wynosi ………. zł brutto, słownie: …………… złotych 

…………… groszy. 

2. Ceny przedstawione w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy, są niezmienne przez 

cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2  

3. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na 

kwotę należną z tytułu dostarczonej partii towaru na podstawie cen jednostkowych 

wskazanych w ofercie. 

4. Dane do faktury: Nabywca:           MIASTO  ŁÓDŹ 

            90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

             NIP  725-00-28-902 

 

Odbiorca: 5  Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                

93-278 Łódź, ul. Podgórna 2/14 

          

 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone towary przelewem w ciągu 

30 dni od daty otrzymania faktury na konto wskazane na fakturze. 



6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

 

 

§ 4 

 
1) Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj od dnia 01.06.2018 roku do dnia 

31.05.2019 roku z zastrzeżeniem ust. 2. 
2) W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w § 3 

ust. 1 -  umowa wygasa.  
3)  Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1 

niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę wymienioną 
w § 3 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę należności stanowiącej różnicę 
pomiędzy kwotą określoną w § 3 ust. 1, a wynagrodzeniem należnym Wykonawcy z tytułu realizacji 
dostaw w okresie obowiązywania umowy. 

 

§5 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 
a) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę tj. co najmniej 

trzykrotnego dostarczenia towaru nie spełniającego wymagań określonych 
w umowie lub trzykrotnego niedostarczenia towaru w terminie określonym w 
umowie. 

b) dostarczania towaru środkami innymi niż wymienione w § 2 ust. 5. 
c)  złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
d) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

d.2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy 
wywiera skutek na przyszłość. 

 

§ 6 

 

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

 

 
§ 7 

 



1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle prawa wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, 
że zmienią się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia. Strona inicjująca zmianę wskaże na piśmie zakres zmian 
wynikający ze zmian przepisów prawa. 

3.   Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej 

strony umowy i nie stanowi zmiany umowy.  

 

§ 8 

 

Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w 

przypadku: 

doręczenia osobistego; 

wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie; 

wysłania Zamawiającemu faksem na nr 42 643 53 49. 

Wysłania Wykonawcy faksem na nr ………………. . 

 

§ 9 

 

1. Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Spory, które wynikną ze stosowania niniejszej umowy zostaną poddane pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 WYKONAWCA:           ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptuję warunki umowy  :         ………………………………… 

                                                          Data, podpis i pieczęć oferenta 
 


