Załącznik nr 2

UMOWA NR DPS/PN/04/2019
Zawarta w dniu 02.01.2019 r. pomiędzy

Domem Pomocy Społecznej w Baszkowie
reprezentowanym przez:
Dyrektora – inż. Dionizego Waszczuka
Główną Księgową – mgr Renatę Waleńską
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą:

reprezentowaną przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Dostawa - produktów zwierzęcych, mięso, produkty mięsne (drób)
– dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.
do siedziby Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi integralną część umowy.
§ 2.
Termin realizacji dostawy: od dnia 02-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.
§ 3.
1. Podana ilość produktów wymienionych w załączniku nr 3 jest wielkością szacunkową, jaką
Zmawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości artykułów
żywnościowych określonych w specyfikacji asortymentowo-ilościowej.
3. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych ilości produktów,
Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po cenach określonych w złożonej ofercie.
4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia (zwłaszcza
finansowe) w przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z zakupu części artykułów
wyszczególnionych w załączniki nr3.
5. Ostateczna wartość dostaw wynikać będzie z faktycznej ilości dostarczonych artykułów
żywnościowych wg cen podanych w specyfikacji asortymentowo-ilościowej.
6. Strony dopuszczają możliwość zmian treści umowy w zakresie cen jednostkowych:
a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku
akcyzowego. Zmiana stawek podatku VAT następuje z dniem ich wprowadzenia w życie
stosownymi przepisami, za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie.
b) Stosownie do wskaźnika wzrostu cen dotyczącego przedmiotu zamówienia
publikowanego przez GUS. Waloryzacja może nastąpić najwcześniej po trzech

miesiącach od podpisania umowy. Dopuszczalna jest zmiana cen raz na kwartał. Ciężar
udokumentowania zmiany cen spoczywa na Wykonawcy. Do pisemnego
zawiadomienia, przez stronę domagającą się zmiany zostanie dołączony komunikat
GUS, określający wysokość wskaźnika. Wskaźnik wzrostu ceny stanowi podstawę do
zmiany ceny jednostkowej. Wprowadzone do umowy zmiany wymagają stosownego
aneksu. Zmiana cenowa obowiązywać będzie od podpisania aneksu przez strony umowy.
c) Na podstawie notowań przeciętnych rynku Hurtowego Rolno-spożywczego Giełdy
Kaliskiej w przypadku dostawy warzyw i owoców.
7. Zmiana ceny na niższą niż określona w ofercie nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę
udokumentowania w formie pisemnej.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczenia a Zamawiający do odebrania
i zapłaty za produkty spożywcze dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie. Szczegółowy
asortyment towaru podany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego ,w godz. 7:00-14:00 wraz rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych.
Częstotliwość dostaw dwa razy w tygodniu;
3. Artykuły będą dostarczane sukcesywnie, partiami, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem, w terminie 3 dni przed
terminem dostawy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości oszacowanych artykułów w
specyfikacji asortymentowo-ilościowej.
6. Jakość towaru będzie odpowiadać wymaganiom odpowiednich Norm, wymaganiom
systemu HCCP oraz posiadać odpowiednie walory smakowe i estetyczne, Dostarczany
towar musi być dobrej, jakości tj. świeży, czysty, bez obcych zapachów, pleśni,
zanieczyszczeń, o właściwej gramaturze. Wykonawca dostarczy artykuły wytworzone
zgodnie z Ustawą z dnia 25-09-2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr
171 poz. 1225 z późniejszymi zamianami). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lub
potwierdzić na fakturze każdej dostawy Handlowy Dokument Identyfikacyjny.
7. Dostarczona żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym kodem
identyfikacyjnym partii produkcyjnej, nadanej przez producenta i umożliwiającej ich
identyfikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane
produkty muszą posiadać aktualny termin ważności minimum 2/3 pełnego okresu
przydatności do spożycia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu w
opakowaniach wymaganych dla rodzaju dostarczanych artykułów.
Dla wyrobów wymagających transportu w warunkach chłodniczych, Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania tzw. ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu
wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających warunki techniczne przewidziane w
odrębnych przepisach. Zamawiający ma prawo sprawdzania warunków transportu tj.
czystości środka transportu, temperatury, sposobu wyładowywania produktów oraz innych
warunków mających wpływ, na jakość zdrowotną przewożonych artykułów

§ 5.

1. Faktura za wykonane zamówienie będzie uregulowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania
jej przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane zostanie na konto:
wg podanego na fakturze
3. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
4. Faktury należy wystawiać na:
Nabywca:
Powiat Krotoszyński
Ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
NIP 621-169-40-66
Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie,
Baszków 112,
63-760 Zduny,
5. W przypadku opóźnienia zapłaty Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w płatności
w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych ( tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.684).
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
zawartych w umowie w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
b) za nieterminowe wykonanie dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
pieniężną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie reklamacyjnym w wysokości
0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
§ 7.
1. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczanych produktów lub towarów w
następujących przypadkach:
•
nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostaw,
•
dostaw produktów lub towarów niezgodnych z opisem zawartym w ofercie
Wykonawcy,
•
uchybienia w zakresie jakości, terminów przydatności do spożycia dostarczanych
produktów lub towarów.
1. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego produktów lub towarów z
przyczyn wymienionych w pkt.1, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownej
dostawy zgodnie z warunkami umowy, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 24
godz.

2. Powtarzające się trzykrotnie nieprawidłowości w dostawie produktów lub towarów o
których mowa w pkt.1.
3. umowa może być rozwiązana za uprzednim jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia
przez każdą ze stron.
4. Umowa może być rozwiązana z obu stron z powodu okoliczności nieprzewidzianych w
chwili zawierania umowy.
5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach stosunku swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego i likwidacyjnego.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
ustalonej przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej Umowy z zastrzeżeniem warunków, o
których mowa w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
a) Zmiana ceny jednostkowej w & 3 ust. 6.
b) Wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy.
c) Wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego.
d) Udzielenia zamówień zamiennych.
e) Wystąpienia sytuacji niezależnych od stron umowy i działania siły wyższej.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz obwarowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla
Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

