
 

1 

 

PROJEKT            Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA nr ……..  

zawarta w dniu ………….. w Kamieńcu ( obowiązująca od 01.01.2018r.),  pomiędzy: 

Ośrodkiem Leczniczo -  Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Spółka z o.o. z siedzibą w 

Kamieńcu (42-674) przy ul. Polnej 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000566979,  

NIP: 6452167664, REGON: 276112481 (zwanym dalej Ośrodkiem), reprezentowanym przez:  

– Prezesa Zarządu -  Grażynę Osińską,  

zwanym dalej  „Zamawiającym”  

a 

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

zwanym   dalej „Wykonawcą”  

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo  

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579). 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostawą…………………………….. 

na potrzeby Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. na 

przestrzeni całego 2018 roku, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i  ofertą z dnia ……, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1(oferta) i nr 2(SIWZ) do 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

2.1. dostarczany towar spełnia wszystkie warunki określone Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r  

       o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz.149 z póżn. zm) oraz  

       normy jakościowe systemu HACCP. 

2.2. towar dostarczany będzie specjalistycznym środkiem transportu oraz przestrzegane będą            

       wymagania sanitarne określone Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie  

       żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz.149 z póżn. zm). 

2.3. Towar dostarczany będzie w ściśle określonym przedziale czasowym podanym w części   

       III pkt. 3 SIWZ. 

 
§ 2 

 Warunki realizacji umowy. 

1. Zamawiający  zobowiązuje się dokonywać zamówień drogą telefoniczną min. ….  

w tygodniu/ miesiącu w ilości i asortymencie zgodnym z bieżącym zapotrzebowaniem. 

2. Osobą uprawnioną do składania zamówień jest Pani Joanna Sasinowska  lub inna osoba 

wskazana przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo dokonywania zmian  ilościowych zamawianego 

towaru, nie później jednak niż 24 godziny przed uzgodnionym terminem dostawy 

(nieplanowany przyjazd lub wyjazd pacjentów). 

4. Dostawy towaru będą  się odbywały na koszt Wykonawcy, w terminach,  miejscach   

i w czasie wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku zamówionego towaru do magazynu 

Zamawiającego. 

§ 3 

     Warunki odbioru towaru i gwarancja jakości. 

1. Zamawiany towar będzie dostarczany najpóźniej w godzinach pomiędzy ………,do 

dwóch Placówek w których prowadzona jest  działalność Zamawiającego, a mianowicie 

do: 
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a) Kamieńca przy ul. Polnej 2, gdzie osobą odpowiedzialną za odbiór towaru i opakowań 

jest osoba dyżurująca w kuchni w czasie dostawy. 

b) Zbrosławic przy ul. Batorego 8, gdzie osobą odpowiedzialną za odbiór towaru  

i   opakowań jest osoba dyżurująca w kuchni w czasie dostawy.  

2. Osoby wymienione w punkcie 1 niniejszego § w trakcie odbioru towaru i opakowań  

dokonują jego kontroli, sprawdzenie  pod względem ilościowym i jakościowym.  

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towarów i opakowań będzie Dowód dostawy. 

Towar posiadający wady ilościowe bądź jakościowe zostanie zwrócony natychmiast  

przewoźnikowi działającemu  na zlecenie Wykonawcy z odpowiednią adnotacją na 

Dowodzie dostawy. 

4. Towar z wadami stwierdzonymi przy odbiorze jest zabierany natychmiast przez 

Wykonawcę lub przewoźnika działającego na zlecenie Wykonawcy. 

5. Dostarczenie towaru z wadami nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z obowiązku 

natychmiastowej  realizacji zamówienia tzn. w tym samym dniu. 

6. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów 

Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń 

Państwowego Zakładu Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta. 

7. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji w 

oryginalnym opakowaniu, a Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu 

przydatności do spożycia, określonych na czytelnych etykietach. 

8. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona żywność będzie wolna od wad, 

będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego oraz w SIWZ. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen jednostkowych na produkty zgodnie ze 

złożoną ofertą z dnia ………………….. przez cały okres trwania umowy. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na artykuły będące przedmiotem niniejszej 

umowy zmiana stawki VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego stawkę. 

 

      § 5 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy lub dostawa nie 

nastąpi, w określonym w Umowie terminie  i przedziale czasowym, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy,  w ilości i 

asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną zgodną z 

złożoną ofertą  przetargową. 

 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia za dany miesiąc 

kalendarzowy będzie dokonywane, po upływie tego miesiąca w terminie 5 dni roboczych 

następnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z Dowodami 

dostawy o których mowa w § 3 pkt.3 niniejszej umowy. 

2. Zapłata nastąpi poprzez przelew należności na rachunek bankowy Wykonawcy          

wskazany w fakturze  VAT w terminie  ………. od daty otrzymania  faktury VAT. 

 

§ 7 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  kary umowne: 
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- za nieterminowe dostawy w okresie trwania umowy, za każdy dzień opóźnienia  w 

wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), 

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z winy 

Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

§ 8 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie   

dotrzymania przez Wykonawcę  warunków umowy, w formie pisemnej  z uzasadnieniem 

przyczyn rozwiązania umowy pod rygorem nieważności. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego § Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 

Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawa 

powszechnie obowiązującego regulującego zakres spraw objętych umową. 

 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część umowy. 

 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze  stron. 

 

Załączniki: 

1. Oferta  z dnia ………………. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 


