
WWZZÓÓRR  UUMMOOWWYY  nr ____/2019 

 
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: …………………..……………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,  

a …………………..……………………………………………………………………….……………………………..………., 

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

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

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

„Wykonawcą”. 

 

§ 1. 

Przedmiotem Umowy są dostawy mięsa i wędlin, które Wykonawca 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 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększenie  

lub zmniejszenie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania pełnego zamówienia. 

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. 

1. Wykonawca dostarczać będzie zamówiony towar nieodpłatnie własnym transportem  

w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia w godzinach pomiędzy 6
00

 a 9
00

. Jeżeli dzień 

dostawy wypada w ustawowo wolny dzień od pracy, dostawa odbywać się będzie w innym 

terminie, uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym. 



2. Przyjęcie towaru i sprawdzenie zgodności zamówienia z ofertą następować będzie  

w siedzibie Domu. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z „Formularzem Ofertowym”, 

Wykonawca zobowiązany będzie do jego odbioru oraz do niezwłocznego dostarczenia towaru 

właściwego. Wyklucza się przyjęcie towaru dostarczonego przez firmy kurierskie z powodu braku 

możliwości sprawdzenia przedmiotu zamówienia z ofertą. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca 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. Okres ważności produktu wynosić będzie nie mniej niż 7 dni od daty dostawy produktu  

do Zamawiającego. 

3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego  

z normami, o którym mowa w § 5. ust. 1 Umowy i okresem ważności, o którym mowa w § 5.  

ust. 2 Umowy, Zamawiający może żądać niezwłocznej wymiany przedmiotu zamówienia  

na nowy, spełniający warunki zawarte w § 5. ust. 1 i 2 Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Transport artykułów do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy osobiście. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność  

za dostarczony towar pod względem jego jakości i ilości.  

7. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności  

do spożycia, nazwę dostawcy – producenta, adres, warunki przechowywania, oznaczenie partii 

produkcyjnej oraz pozostałe informacje zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

§ 6. 

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

miały wpływ na jego dalszą przydatność. 

 

§ 7. 

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

że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca 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 artykułów mięsnych lub niespełnienia warunków, o których mowa 

w  § 5. ust. 1 lub 2 Umowy – w wysokości 10% wartości dostawy; 



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

w wysokości 15% wartości Umowy, o której mowa w § 11. Umowy; 

4) Odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wartości Umowy, o której mowa 

w § 11. Umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych, o których 

mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-4, każdorazowo z należności Wykonawcy za niewykonany przedmiot 

niniejszej Umowy. 

 

§ 9. 

Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 

kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

 

§ 10. 

1. 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 faktury, uiści on 

Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

2. Faktury za 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 
 

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

                        
§ 11. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01 grudnia 2019 r. do dnia  

30 listopada 2020 r. 

2. Łączna szacunkowa wartość zamówienia w okresie trwania Umowy wynosi: 

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

 

§ 12. 

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 Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu dostaw, wyznaczając w tym celu 



Wykonawcy odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu 

odstąpić od Umowy. 

 

§ 13. 

Wszelkie zmiany w Umowie 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 zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 16. 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

§ 17. 

1. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

 

 

 

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………   …………………………………………… 

 


