
    

    

załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego  

nr AG.26.2.21/3.2020 

           

 

Umowa nr …………………… 

 

zawarta w dniu …………….... po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na podstawie art. 4 

pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pomiędzy: 

 

Gminą Tarnobrzeg z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, NIP 867 20 79 199 

reprezentowaną przez: 

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – Lilianę Lewińską 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

Nazwa…………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………………………………………………………... 

w imieniu, którego działają : 

………………………………………… 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści : 

§ 1 

 

1. Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w 2021 roku 

dostawę pieczywa do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Tarnobrzegu, w szacunkowej ilości podanej w załączniku nr 1 

2. Asortyment produktów i ich ceny jednostkowe zawarte są w formularzu ofertowym, 

będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie dostarczał  zamówione artykuły do siedziby Zamawiającego – 

kuchnia Domu Dziennego Pobytu – ul. Kopernika 3 w Tarnobrzegu na własny koszt i we 

własnych opakowaniach oraz rozładowywał artykuły w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

§2 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za pieczywo dostarczone przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostawy i 

otrzymania faktury. 

2. Faktura powinna być wystawiona: 

Nabywca: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867 20 79 199 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg. 

3. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów na podstawie, których 

Wykonawca sporządził Faktury jego obciążające. 

5. Towar winien być dostarczony do zamawiającego w początkowym terminie przydatności 

do spożycia lub daty minimalnej trwałości Środek transportu musi odpowiadać warunkom 

sanitarnym oraz przepisom HACCP. 

6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku złej jakości 

(kończącego się terminu ważności). 

7. Towar dostarczany będzie w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem 

asortymentowo–ilościowym złożonym przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, 

uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu 2 dni od 

złożenia zamówienia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione towary podczas jednej dostawy bez 

względu na wielkość zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego 

zamówienia na części. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem na własne ryzyko  

i na własny koszt bez względu na wielkość zamówienia. 

11. Towar zostanie dostarczony i rozładowany na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 

12. Odbioru towaru dokonuje się wyłącznie na piśmie - na fakturze - biorąc pod uwagę jego 

jakość i ilość. 

 

 

§3 

 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie : 

Brutto …………….. 

słownie: ………………………………………. złotych ../100 

netto: ……………... 

słownie: ……………………………………….. złotych ../100 

 

2. Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (stawka podatku VAT: ………. zł) wg 

przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

3. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług strony umowy mogą 

zaktualizować obowiązujące stawki VAT w trybie aneksu do Umowy. 

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmianie  

i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania 

umowy. 

5. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie obowiązywania umowy nie będą 

przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować okres stałości cen przez okres 

obowiązywania umowy. 

7. Wartość, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej 

realizacją, w tym: koszt opakowania, koszt dostarczenia, koszt rozładunku do siedziby 

Zamawiającego oraz wszelkie należne podatki.  

 

§4 
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1. W przypadku gdy dostarczone artykuły będą miały wady, wykonawca zobowiązuje się do 

wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad w terminie 5 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia reklamacji 

2. Zamawiający może zgłaszać wady artykułów w terminie 10 dni od dnia ich stwierdzenia, 

zachowując uprawnienie wskazane w ust.1 

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na inny niż wskazany w ust. 1 sposób usunięcia wad 

przez Wykonawcę 

4. W przypadku zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, która przekroczy  20 dni 

Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu danego towaru u innego dostawcy , a różnicą 

kosztów wynikającą z ceny umownej i ceny zakupu u innego dostawcy, Zamawiający 

obciąży Wykonawcę  

§ 5 

 

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 2 Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy 

dzień zwłoki. 

2. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania 

wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 4 ust. 3 i 4, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto towaru niezgodnego 

ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu 

umowy, określonego w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 

ust.1. 

5. W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy zwłoka przekroczy 3 dni, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 3 % 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

§ 6 

 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………r do 31.12.2021 r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku: 

a) Nie wykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez 

Wykonawcę,  

b) Braku środków finansowych na zrealizowanie przedmiotu umowy. 

c) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy 

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

d) W przypadku, o którym mowa w ust.2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§7 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 

pisemnych aneksów.  

2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 

nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

 

§8 

 

Integralną częścią umowy stanowi 

- formularz ofertowy wykonawcy (załącznik nr 1) 

 

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień . 

 

§ 10 

 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie,  

a w razie braku polubownego załatwienia, spory mogą być kierowane na drogę postępowania 

sądowego przed Sadem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Wykonawca Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


