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UMOWA nr  …./2018 - Projekt 

 

 

na dostawę mięsa, przetworów mięsnych i wędlin zawarta w dniu ………….. pomiędzy: 

 

Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, 

z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, 

NIP: 813-31-44-647, REGON: 690710709 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu, Aleksandra Zaciosa          

Wiceprezes Zarządu, Magdalenę Kuśnierz    

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

……………………………………………….. 

z siedzibą  ……………………………………… 

reprezentowanym  przez: 

……………………………… 

……………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy Dostawcą. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca dostarcza towar w ilości i cenie zgodnych z Formularzem 

Ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje również należny podatek od towarów i usług VAT, oraz 

wszelkie udzielone upusty. 

3. Dostawca zapewnia, że dostarczony towar jest wyprodukowany zgodnie z recepturą, polską normą, 

dopuszczającą do obrotu w kraju w celach spożywczych oraz spełnia wymogi w zakresie jakości 

zdrowotnej, posiada odpowiednie terminy ważności. 

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru 

niespełniającego wymogów określonych w pkt. 3 ponosi Dostawca. 

5. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia (do 20%) zamówionych ilości dostaw  

z uwagi na ciągłą rotację osób korzystających z posiłków (ilość ta jest uzależniona od pory roku, ilości 

skierowań z MOPS). 

6. W przypadku otrzymania darowizny rodzajowo zbliżonej do produktu objętego umową lub 

ewentualnych trudności finansowych u Zamawiającego ilość produktu objętego umową zostanie 

pomniejszona po uprzedniej pisemnej informacji do Dostawcy. 

 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem do siedziby 

Zamawiającego do godz. 800 w dniu dostawy. 

2. Każdorazowa dostawa poprzedzona będzie telefonicznym uzgodnieniem ilości i rodzaju towaru, z 

zachowaniem co najmniej jednodniowego wyprzedzenia. 

3. Realizacja dostaw odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami 

pogodowymi, uszkodzeniami itp. na koszt i ryzyko Dostawcy. 
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4. Każdy artykuł powinien być opatrzony w metkę na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym, na 

której powinna być umieszczona nazwa artykułu, data produkcji i okres lub data przydatności do 

spożycia. 

5. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jego jakości. 

6. Przekazywanie i odbiór przedmiotu umowy następuje na podstawie dowodu dostawy, który winien 

zawierać rodzaj towaru, wagę i cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

 

§ 3 

1. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia raz w roku wyników badań właściwej inspekcji, 

potwierdzających spełnianie polskich norm jakościowych dostarczonego mięsa, przetworów 

mięsnych i wędlin. 

2. W przypadku naruszenia przez Dostawcę norm higieniczno-sanitarnych stwierdzonych przez organy 

inspekcji sanitarnej Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o ww. okolicznościach 

Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

termin do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej usunięcie usterek. W przypadku 

niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiający odstąpi niezwłocznie od umowy i obciąży 

Dostawcę karą umowną, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. a).    

 

§ 4 

1. W przypadku zgłoszenia reklamacji pisemnej (ilościowej lub jakościowej) na dostarczony towar 

Dostawca zobowiązuje się naprawić ją w trybie natychmiastowym na swój koszt, ale nie później niż 

w terminie 1 dnia od jej zgłoszenia. 

2. W przypadku powtarzających się opóźnień dostaw i reklamacji, o których mowa w ust. 1 Zamawiający 

może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Reklamacje nierozpatrzone przez Dostawcę w terminie określonym w ust.1 uważa się za uznane 

przez Dostawcę, co daje Zamawiającemu prawo do pomniejszenia należności wg faktury dotyczącej 

reklamowanej dostawy.  

4. W sytuacji, gdy Dostawca spóźnia się z rozpoczęciem dostawy towaru tak znacznie, że nie jest 

prawdopodobne dostarczenie towaru w ustalonych terminach, Zamawiający może od umowy 

odstąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego i obciążyć Dostawcę karą umowną, o której mowa 

w § 5 ust. 1 pkt. a).  

 

§ 5 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5% wartości towaru określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, 

b) w wysokości 2 % wartości towaru określonej w § 6 ust. 1 w przypadku niezrealizowanej części 

zamówienia przez Dostawcę, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, 

c) w wysokości 1 % wartości towaru zareklamowanego, za każdy dzień zwłoki w przypadku 

niewypełnienia przez Dostawcę zobowiązań jakościowych ustalonych w § 1 ust. 4 i § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości towaru 

określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych, należnych Zamawiającemu nie może 

przekraczać 30 % wynagrodzenia umownego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, 

strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
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§ 6 

1. Wartość dostawy zgodnie z Formularzem Ofertowym, stanowiącym integralną część umowy wynosi 

……………..………… zł brutto, słownie …………………………………………………………... 

2. Dostawca zobowiązuje się zachować stałość cen, o których mowa przez okres trwania umowy. 

3. O zmianę ceny może wystąpić zarówno Dostawca, jak i Zamawiający, wyłącznie w formie pisemnej. 

4. Zmiana ceny (wzrost lub obniżenie) możliwa jest po przedłożeniu zaktualizowanej oferty 

Zamawiającemu i musi wynikać ze zmiany wartości siły nabywczej pieniądza w zakresie asortymentu 

określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym integralną umowy.  

5. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Dostawcy, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania faktury. 

6. Umowa obowiązuje od dnia 08.12.2018 r. do dnia 07.12.2019 r. 

 

§ 7 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę.  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.1986). 

2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle postanowień umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd 

Powszechny. 

 

§ 9 

1. Dostawca nie jest upoważniony do cesji niniejszej umowy lub jej części, jak również wierzytelności i 

zobowiązań z niej wynikających bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia i dostarczenia Zamawiającemu 

dowodów dotyczących wszelkich zmian, przekształceń czy sprzedaży jednostki organizacyjnej, jaką 

jest strona umowy oraz osób uprawnionych do reprezentacji pod rygorem wyrównania 

Zamawiającemu wszelkiej szkody poniesionej w związku z nieujawnieniem Zamawiającemu zmian 

danych. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ……………………………………………… ………………………………………… 
 (podpis Zamawiającego) (podpis Dostawcy) 


