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zawarta w dniu ……………… 2019 roku w Browinie pomiędzy Powiatem Toruńskim,            

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956-20-86-885, działającym przez jednostkę 

organizacyjną: Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chełmża, 

reprezentowanym przez: Dyrektora działającego na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego Uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia  

26 października 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom 

jednostek organizacyjnych Powiatu – Annę Woźniak – Margol,  zwaną dalej w treści 

Umowy „Zamawiającym”,  

a ……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………., 

NIP ……………………………… reprezentowanym przez …………………………………………….., 

zwanym dalej w treści Umowy „Dostawcą”. 

 
 

§ 1. 

Przedmiotem Umowy są dostawy ryb, które Dostawca dostarczać będzie do siedziby 

Zamawiającego na własny koszt. 

 

§ 2. 

1. Wielkość i asortyment dostawy Zamawiający  każdorazowo określi w zamówieniu 

składanym telefonicznie lub faksem na nr …………………….. …. ……………………….. 

2. Podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi, w związku  

z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu w zakresie 

objętym ofertą Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania  

na zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia składanego przez Zamawiającego.  

Z tego tytułu nie przysługuje Dostawcy żadne roszczenie. 

3. Dostawy zamówionego asortymentu należy dostarczać zgodnie z zamówieniem,  

tzn. wagowo co do grama. 

 
§ 3. 

Ceny produktów, o których mowa w § 1. Umowy nie mogą ulec zmianie przez cały okres jej 

trwania z wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych,  

w tym zmiany stawki podatku VAT. 



§ 4. 

Za wykonanie Umowy Dostawcy przysługuje szacunkowe wynagrodzenie w kwocie brutto: 

…………………….… zł  (słownie: ………………………………………………….…………….) 

 

§ 5. 

Poszczególne dostawy do siedziby Zamawiającego będą realizowane według 

zapotrzebowań, dwa razy w tygodniu, w godzinach 700 – 1300 z wyjątkiem niedziel i świąt 

transportem Dostawcy na jego koszt, na podstawie każdorazowego zamówienia złożonego 

przez Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Dostawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w Umowie jest wolny  

od wad i spełnia normy jakościowe określone przez instytucje upoważnione do badania 

produktów.  

2. Na każdym dostarczonym opakowaniu musi znajdować się etykieta z następującymi 

danymi: 

a) Nazwa i adres dostawcy lub producenta, 

b) Nazwa i rodzaj produktu, 

c) Termin przydatności do spożycia (dzień, miesiąc, rok) 

d) Masa netto, 

e) Warunki przechowywania, 

f) Wykaz składników wg udziału surowców. 

3. Termin przydatności do spożycia / termin minimalnej trwałości artykułów 

żywnościowych w chwili dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ 

okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia, wyraźnie określoną na 

opakowaniu lub w Polskiej Normie. 

4. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego  

z normami, o których mowa w ust. 1 i 2 umowy i okresem ważności, o którym mowa  

w ust. 3 Umowy, Zamawiający może żądać niezwłocznej wymiany przedmiotu 

zamówienia na nowy, spełniający warunki zawarte w ust. 1, 2 i 3 Umowy, na koszt  

i ryzyko Dostawcy.  

5. Transport artykułów do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

6. Dostawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za dostarczony towar pod względem jego jakości i ilości.  

 

 



 

§ 7. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia towaru w przypadku, jeśli warunki 

transportu będą miały wpływ na jego dalszą przydatność. 

 

§ 8. 

Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością i zapewnia, 

że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa. 

 

§ 9. 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

1) Opóźnienia w dostawie artykułów, o których mowa w § 1 Umowy – w wysokości  

10% wartości dostawy; 

2) Dostawy przeterminowanych ryb lub niespełnienia warunków, o których mowa w  § 6 

ust. 1, 2, 3 Umowy – w wysokości 10% wartości dostawy; 

3) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy – w wysokości 15% wartości Umowy, o której mowa w § 4 Umowy; 

4) Odstąpienia od Umowy przez Dostawcę – w wysokości 10% wartości Umowy, 

 o której mowa w § 4 Umowy.  

 

§ 10. 

Dostawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez  

swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 

wykonaniu Umowy. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy należność w terminie 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto Dostawcy: 

.............................................................................................................................................. 

(konto posiada dołączony rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności 

– split payment).  

2. Faktury na zakupy dokonywane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie należy 

wystawiać w następującej formie: 

 

 



NABYWCA:  Powiat Toruński   ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej 

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń   w Browinie 

NIP: 956-20-86-885     Browina 57, 87-140 Chełmża 

 
 

§ 12. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 26 lutego 2019 r. do dnia  

25 lutego 2020 r. 

 
§ 13. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

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

zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy zawiadamiając o tym Dostawcę  

na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Jeżeli Dostawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z Umową, Zamawiający może wezwać Dostawcę do zmiany sposobu dostaw, 

wyznaczając w tym celu Dostawcy odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni,  

a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od Umowy. 

 

§ 14. 

Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15. 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony 

polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo będzie Sąd siedziby 

Zamawiającego.  

 

§ 16.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 17. 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze Stron. 

 

 

 



§ 18. 

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

 

 

 

               DOSTAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
…………………………………………    …………………………………………… 
 
 


