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Umowa Nr …../2014 
  

zawarta …………. 2014 roku w Górnie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, 36-
051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
Dyrektor zakładu - mgr inż. Elżbietę Burzyńską  
a 
………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................................................................. 

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy) 
§ 1. 

Wykonawca wykona cały zakres umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
§ 2. 

Strony stwierdzają, że umowa niniejsza jest zawarta w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego przez 
Zamawiającego i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę. 

§ 3. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu świeżych warzyw i owoców, ziemniaków oraz 
mrożonych warzyw w ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (Formularz cenowy – 
oferta wykonawcy) stanowiącym integralną część tej umowy, a zwanym w dalszej części umowy towarem. 

§ 4. 
1. Strony określają wartość umowy na kwotę:  

Netto ………….,  
VAT   ………….,  
Brutto …………., (słownie: )  zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. 

3. Cena, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy wraz 
z przygotowaniem i dostawą towaru do magazynu zamawiającego, ustalana jest na cały okres 
obowiązywania umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem pkt. 2.  

§ 5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w Załączniku Nr 1  do niniejszej 

umowy jeden raz w tygodniu dostawa warzyw i owoców / dwa razy w miesiącu dostawy ziemniaków / 
dostawa mrożonek 3-4 razy w miesiącu  w ilości określonej każdorazowo w zamówieniu. 

2. Dostarczenie towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy w godzinach ustalonych z 
Zamawiającym, przy czym odbiór ilościowy towaru odbywać się będzie w magazynie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia. 
Zamówienia składane będą przez zamawiającego telefonicznie lub faksem. 

4. Do każdej dostawy należy dostarczyć świadectwo ważności i przydatności do spożycia określonego 
produktu. 

§ 6. 
1. Wykonawca dostarczał będzie towar najlepszego gatunku spełniający wymogi norm jakościowych i 

technologii produkcji określonych w Polskich Normach. 
2. Dostarczany towar winien spełniać wysokie wymogi jakościowe i być wolny od wad i chorób. 
3. Towar dostarczany zabezpieczony będzie przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
4. Na wyroby objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji jakości. W razie dostarczenia wyrobów z 

wadami jakościowymi Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż w terminie 24 godzin od 
dnia zgłosznia wady wymienić je na wolne od wad oraz pokryć spowodowane tym straty, wykazane 
przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, że wyroby / produkty / płody rolne nie 
odpowiadają wymaganej jakości, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie obowiązany 
niezwłocznie dostosować ich jakość do żądanej. W przypadku powtarzających się nie odpowiadających 
jakościowo dostaw towaru i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić 
od umowy. 

6. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w sposób zgodny z umową, w tym 
niedostarczania towaru w ustalonych terminach, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy. 

7. W przypadku odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego. 

8. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu, które będą 
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
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- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia, 

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad lub terminu o którym mowa w ust. 4 niniejszgo paragrafu. 

9. Zamawiający zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7. 
1. Rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturą VAT po odbiorze przedmiotu 

umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni licząc od daty 

dostarczenia towaru i przedłożenia faktury Zamawiającemu.  
§ 8. 

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w zakresie mniejszym niż przewidziany w niniejszej 
umowie, jednakże nie mniejszym niż 90% jej wartości. 

§ 9. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. 

§ 10. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

b) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wszczęto przeciwko Wykonawcy 
na podstawie prawomocnego orzeczenia postępowanie egzekucyjne skierowane do jego majątku. 

c) Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne. 

d) Wykonawca nie dostarcza towaru w ustalonych dniach, bądź dostarczany towar nie spełnia 
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa terminów przydatności do spożycia. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie.  

§ 11. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 12. 
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory wynikłe 
na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo Sąd w Rzeszowie. 

§ 13. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na tym umowę 
zakończono i podpisano. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY Oferta przetargowa Wykonawcy 


