WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……………………………………… 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, 87-140 Chełmża, reprezentowany
przez ………………………………………………………………………………………..…………, zwanym dalej
w treści Umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………..……..……….
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………..………………………,
NIP……………………………….……, REGON …………..…………………. KRS………………..……………………..,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej w treści Umowy „Dostawcą”.
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy są dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie, określone
w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wielkość dostawy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. Z tego tytułu
Dostawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość będzie wynikała
z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
§ 2.
1. Wartość przedmiotu niniejszej Umowy Strony określają na kwotę ……………………………… brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………....).
2. Ceny nabiału określone zgodnie z Formularzem Ofertowym nie mogą ulec zmianie przez cały okres
trwania niniejszej Umowy, z wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach
podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT.
3. Dopuszcza się ceny niższe od cen określonych w Formularzu Ofertowym.
§ 3.
Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu składanym telefonicznie lub faksem na numer
………………….…….. wielkość i asortyment dostawy, na który składać się będą towary wymienione
w Formularzu Ofertowym, w ilości określonej z dokładnością do 10 dag.
§ 4.
1. Dostawca każdorazowo dostarczy zamówiony towar (zgodny z jakością i gramaturą opisaną
w Formularzu Ofertowym) do siedziby Zamawiającego nieodpłatnie własnym transportem
w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, dwa razy w tygodniu.
2. Dostawca dostarczy zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w godzinach 600 – 1000
we wtorki i czwartki każdego tygodnia. Jeżeli dzień dostawy wypada w ustawowo wolny dzień
od pracy, dostawa odbywać się będzie w innym terminie, uzgodnionym przez Dostawcę
z Zamawiającym.
§ 5.
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.

Transport nabiału do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Okres ważności produktów wynosić będzie nie mniej niż 3 tygodnie od daty ich dostawy
do Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia towaru w przypadkach, gdy towar jest niezdatny
do spożycia lub jeśli warunki transportu będą miały wpływ na jego dalszą przydatność.
4. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego z normami,
o których mowa w § 5 pkt. 1 Umowy i okresem ważności, o którym mowa w § 5 pkt. 2 Umowy,
Zamawiający może żądać niezwłocznej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, spełniający
powyższe warunki na koszt i ryzyko Dostawcy.
§ 6.
Dostawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność
za dostarczony towar pod względem jego jakości i ilości.
§ 7.
Jeżeli Dostawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą Umową,
Zamawiający wezwie Dostawcę do zmiany sposobu dostawy, wyznaczając w tym celu odpowiedni
termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu może odstąpić od Umowy.
§ 8.
Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością i zapewnia,
że posiada odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.
§ 9.
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Opóźnienia w dostawie nabiału – w wysokości 10 % wartości dostawy,
2) Dostawy przeterminowanego nabiału lub niespełnienia warunków, o których mowa w § 5
pkt. 1 i 2 Umowy – w wysokości 10 % wartości dostawy,
3) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy –
w wysokości 15 % wartości Umowy, określonej zgodnie z § 2 ust. 1,
4) Odstąpienia od Umowy przez Dostawcę – w wysokości 10 % wartości Umowy, określonej
zgodnie z § 2 ust. 1.
§ 10.
Każdej ze Stron niniejszej Umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia w terminie 30 dni.
Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
1. Faktura za dostarczone Zamawiającemu towary będzie wystawiana przez Wykonawcę
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
2. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Dostawcy należność w terminie do 14 dni od daty
otrzymania
prawidłowo
wystawionej
faktury
przelewem
na
konto
Dostawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(konto posiada / nie posiada dołączony rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej
płatności – split payment).

§ 12.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 01 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.
§ 13.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony
polubownie. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie uważana za niedoszłą do skutku
od momentu, gdy jedna ze Stron poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę.
2. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd
powszechny w Toruniu.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
§ 17.
Następujący Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

DOSTAWCA:

………………………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………………………

