
                                                                                                                 Załącznik nr 8 

 

Umowa Nr  

 

 

Zawarta dnia     2019 roku pomiędzy: Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu 

Gdańskim – Dom Pomocy Społecznej „Leśny” 

Zaskoczyn 11 

83-041 Mierzeszyn, 

reprezentowanym przez: 

Waldemara Dowgierta – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Leśny”, na podstawie 

pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Gdańskiego  

Zwanym dalej „Zamawiającym”  

a  

Wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz. U. z 2019  r. poz. 1843), o następującej treści 

 

§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ………………………..do Domu Pomocy 

Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie o asortymencie i cenach zgodnych z przedłożoną 

ofertą z dnia………………….. 

3. Załącznikami do niniejszej umowy są specyfikacja istotnych warunków zamówienia i 

oferta wykonawcy  

4. Faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób  żywionych w placówce w 

okresie realizacji  umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie 

realizacji określonego w załączniku nr 6 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe 

do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące , że 

wykonanie określonej części zamówienia nie będzie możliwe ze względów 

ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych. 

5. Maksymalna prognozowana wartość zamówienia wynosi            zł  brutto. 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

1. Realizacja dostaw artykułów żywnościowych – dostawy ……………, następuje w 

miarę potrzeb na podstawie indywidualnych zamówień składanych telefonicznie przez 

pracownika zamawiającego. 

2. Niewyczerpanie kwoty określonej w § 6 ust.2 nie rodzi po stronie Wykonawcy 

żadnych roszczeń. 

 

§ 3 

1. Termin dostawy wynosi … dni robocze od dnia zgłoszenia zamówienia. Od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zgłoszenia zamówienia dostaw artykułów 

spożywczych za pośrednictwem Faksu lub telefonu. Ze strony Zamawiającego, osobą 

upoważnioną do składania zamówienia jest…………………………….Zamawiający 

może jednostronnie zmienić osobę upoważnioną na podstawie pisemnego 

oświadczenia. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczony sukcesywnie, niewielkimi partiami, w ciągu 

całego okresu obowiązywania umowy, ( część I – dwa razy w tygodniu, część II  – 

dwa razy w tygodniu, część III – 2 razy w tygodniu ) wg. potrzeb zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących ilości i jakości 

dostarczanych produktów z żądaniem ich wymiany lub uzupełnienia. 

5. Wykonawca dokona uzupełnienia i wymiany towaru w ciągu jednego dnia na towar 

wolny od wad. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez wykonawcę z 

tego tytułu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia towarów oznakowanych etykietą z 

nazwą handlową produktu, jego składem surowcowym, z handlowym dokumentem 

identyfikacyjnym, opakowanych zgodnie z wymogami  HACCP. 

7. Wykonawca gwarantuje w zakresie załadunku i transportowania, że stosuje środki 

transportu umożliwiające transport zgodnie z przepisami i warunkami higieny, 

wymogami sanitarnymi i przepisami HACCP. 

8. Wykonawca oświadcza że dostarcza towary zgodnie z wymogami i procedurami 

niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. 

z 2018 r.  poz. 1541 z póz. zm. ) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. 

9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru, w przypadku stwierdzenia jego 

złej jakości. 

10. Dostawa nastąpi do Domu Pomocy Społecznej „Leśny”, 83-041 Mierzeszyn, 

Zaskoczyn 11. 

11. Ceny jednostkowe towaru zawierają wszelkie koszty związane z dostawą oraz należny 

podatek vat. 



 

 

§ 4 

 

1. Artykuły żywnościowe będące przedmiotem umowy  winny posiadać odpowiednie 

atesty świadczące o dopuszczeniu dostarczanych towarów do obrotu handlowego oraz 

powinny odpowiadać normom branżowym przyjętym dla tego rodzaju asortymentu i 

posiadać niezbędne atesty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego dostarczać świadectwo 

jakości na dostarczoną partię towaru, a w przypadku stwierdzenia wad jakościowych – 

wymienić towar na dobry. 

 

§ 5 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Strony umowy ustalają, że obowiązywanie niniejszej umowy zakończy się przed 

wskazanym wyżej terminem w przypadku, gdy wartość zakupionych artykułów 

żywnościowych osiągnie kwotę określoną w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 2 ust.2 umowy. 

 

§ 6 

1. Ceny za dostarczone artykuły żywnościowe ustala się na poziomie cen określonych w 

formularzu cenowym, będącym częścią oferty przetargowej Wykonawcy z 

dnia………. Stanowiącym załącznik do mniejszej umowy. 

2. Każda dostawa będzie potwierdzana dokumentem dostawy DD 

3. Faktura zbiorcza będzie wystawiana raz w tygodniu i na koniec danego miesiąca. 

4. Płatność nastąpi z rachunku bankowego Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w 

Zaskoczynie  w ciągu……. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

na rachunek bankowy Wykonawcy  

………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności należności wynikającej z faktur VAT przy 

zastosowaniu  mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018  r.  poz. 2174, z 

późn. zm.). 

6. Fakturę dla  Zamawiającego należy wystawić na: 

Nabywca: 

Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim 

ul. Wojska Polskiego 16 

83-000 Pruszcz Gdański 



NIP 593 213 67 00 

Odbiorca: 

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 

Zaskoczyn 11 

83-41 Mierzeszyn 

7. Fakturę VAT należy doręczyć na adres Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w 

Zaskoczynie, Zaskoczyn 11, 83 – 041 Mierzeszyn lub na adres 

dps.sekretariat@powiat-gdanski.pl w przypadku złożenia odrębnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. Takie oświadczenie 

może być cofnięte w każdym czasie według uznania Zamawiającego. Zamawiający 

zawiadomi pisemnie o ewentualnej zmianie adresu email. 

8. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunków 

bankowych Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności należnej na podstawie niniejszej 

umowy na osoby trzecie bez zgody zamawiającego 

10. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 7 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, bez podania przyczyn. W okresie 

wypowiedzenia strony obowiązują warunki zobowiązania niniejszej umowy. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 

uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. Zmiana umowy, jej wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od niej, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo  zamówień publicznych. 

 

§9 



Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy wg 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§10 

Integralną cześć umowy stanowią załącznik nr 1 – formularz cenowy. 

 

§11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 

 


