
WZÓR UMOWY nr ____/2019 

 
zawarta w dniu ……………………. 2019 roku w Wielkiej Nieszawce pomiędzy Powiatem 

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

jednostkę organizacyjną: Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce,  

ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice, reprezentowany przez …………………………….………………., 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,   

a  

…………………………………..………………………………………………………………………………………………….….… 

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

NIP: …………………….………, REGON: ………………………………, KRS: …………………………………………,  

reprezentowany przez …………………………………………….., zwanym dalej w treści Umowy 

„Wykonawcą”. 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy są dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej 
w Wielkiej Nieszawce w ilościach, asortymencie i cenach określonych w ofercie 
Wykonawcy z dnia …………………….. 

2. Wielkość dostawy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.           
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. Ostateczna ilość 
będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania 
Umowy. 
 

§ 2. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 21 października 2019 r.  

do dnia 20 października 2020 r. 
2. Wartość przedmiotu niniejszej Umowy Strony określają na kwotę ………………………… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………….……………………………….…………………...). 
3. Ceny artykułów spożywczych 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. 

4. Formularz Ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (integralna część 
Umowy). 

5. Dopuszcza się ceny niższe od cen określonych w Formularzu Ofertowym. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca zamówienia przyjmować będzie telefonicznie lub faksem pod numerem 

…………………………., nie później niż na 32 godziny przed planowaną realizacją 
zamówienia jednostkowego, na które składać się będą towary wymienione w § 1 ust. 1 
niniejszej Umowy, w ilości określonej z dokładnością do 20 dag. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy osobiście. 
3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczany towar na warunkach określonych 

w normach przedmiotowych, według których towar ma być wyprodukowany. 
4. Wykonawca dostarczać będzie zamówiony towar nieodpłatnie własnym transportem. 

Dni dostaw w zależności od potrzeb wskaże Zamawiający. 
5. O ile Zamawiający wyrazi wolę dostarczenia towaru w trybie „pilnym”, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia żądanego asortymentu bez zwłoki. 



6. Zamawiający dostarczy zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w godzinach  
700 – 1500 w dni robocze. 

7. Dostarczony przez Wykonawcę asortyment, jak również sposób ich dostawy 
do Zamawiającego powinien spełniać wymogi określone we właściwych przepisach 
sanitarno – epidemiologicznych. 

8. Wykonawca dostarczy artykuły spożywcze posiadające co najmniej połowę okresu 
gwarancji producenta.  

9. Przyjęcie towaru i sprawdzenie zgodności zamówienia z ofertą następować będzie       
w siedzibie Domu na podstawie dokumentu WZ, w obecności osoby wyznaczonej przez 
Zamawiającego. Wyklucza się przyjęcie towaru dostarczonego przez firmy kurierskie  
z powodu braku możliwości sprawdzenia przedmiotu zamówienia z ofertą. 

 
§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia towaru w przypadku, jeśli warunki 
transportu będą miały wpływ na jego dalszą przydatność i trwałość. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia towaru w przypadku, gdy towar jest 
niezdatny do spożycia. 

3. W przypadku, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do zakupu towaru u innego sprzedawcy. Wykonawca zostanie obciążony kosztami                
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. 

 
§ 5. 

Wystawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za dostarczony towar pod względem jego jakości i ilości. 

 
§ 6. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny                         
z niniejszą Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu dostawy, 
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie 
tego terminu może odstąpić od Umowy w okresie 14 dni po wcześniejszym pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy o zaistniałej sytuacji.  
 

§ 7. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością  
i zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa  
do wykonywania takiej działalności. 

 
§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach            
i wysokościach: 

1) Opóźnienia w dostawie – w wysokości 1% wartości zamówionej transzy 
dostawy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy –                  
w wysokości 10% wartości Umowy, określonej zgodnie z § 2 ust. 2, 

3) Odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny –                 
w wysokości 10% wartości Umowy, określonej zgodnie z § 2 ust. 2. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych,   
o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, każdorazowo z należności Wykonawcy  
za  niewykonany przedmiot niniejszej Umowy. 

 
§ 9. 

 Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach: 
1.   Trzykrotnej dostawy przez Wykonawcę towaru niezgodnego z zamówieniem 

 określonym zgodnie z § 3, 
2.  Trzykrotnego braku terminowej dostawy towaru. 

 



 
 

§ 10. 
1. Faktura za dostarczone Zamawiającemu towary będzie wystawiana przez Wykonawcę 

w dniu, w którym nastąpiła dostawa. Faktura powinna zostać wystawiona  
w następującej formie: 
NABYWCA: Powiat Toruński  ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej 
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń  w Wielkiej Nieszawce 
NIP: 956-20-86-885    ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(konto posiada / nie posiada dołączony rachunek VAT na potrzeby mechanizmu 
podzielonej płatności – split payment). W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie 
ceny, uiści on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 
§ 11. 

Każdej ze Stron niniejszej Umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia w terminie  
30 dni. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 12. 

Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia 
informacji udostępnionych w ramach wykonywania niniejszej Umowy. 
 

§ 13. 
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14. 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwy jest 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 

 
 
 
 
       WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………….          ………………………………………………………… 


