
 Załącznik Nr 3 do  Zaproszenia 
Umowa  Nr …….2022 (projekt) 

Zawarta w dniu …………….202..r. w Łoniowie pomiędzy:  

Obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  

Powiatem Sandomierskim z siedzibą przy ul. Mickiewicza 34, kod pocztowy 27-600 

Sandomierz, NIP: 8641823946 REGON 830409235, którego prawa i obowiązki związane z 

prowadzeniem Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci I Młodzieży, mieszczącego się 

w Łoniowie 124, będącego jednostką budżetową Powiatu Sandomierskiego,  Uchwałą Nr 

98/2019 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 maja 2019 r. w  sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży 

w Łoniowie reprezentuje: 

Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie (Odbiorca) 

Dyrektor  Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie 

Pani mgr Iwona Piskor 

Zwanym dalej Zamawiającym 

a 

............................................................... 

REGON:............................                       NIP:......................... 

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą'' reprezentowanym  przez: 

----------------------------------------------------------- 

§ 1 

1. Umowa   określa ,,Dostawy   pieczywa do Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 

i Młodzieży w Łoniowie  w roku 2022'' przez  Wykonawcę do  siedziby  Zamawiającego  

(z podziałem na cztery domy tj. Dom nr 1, dom nr 2, dom nr 3 i dom nr 4) 

i zasady  rozliczania  należności za świadczenia będące  jej  przedmiotem. 

2. Podane  w  formularzu cenowym i opisie  przedmiotu  zamówienia ilości stanowią 

szacunkowe zapotrzebowanie, jakie  Zamawiający  przewiduje   zakupić  w  okresie 

obowiązywania umowy. 

Z  tytułu   niezrealizowanych   wskazanych  w  formularzach  cenowych   i   opisie   przedmiotu 

zamówienia   ilości  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały   roszczenia   przeciw  

Zamawiającemu. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. dostarczania   Zamawiającemu  towaru  w  ilościach  i  terminach  zgodnych  

z  każdorazowymi zamówieniami   do   miejsca  odbioru  tj.  do Centrum Administracyjnego 

Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie    

2. dostarczania towaru dopuszczonego  do  obrotu  spożywczego, 

3. dostarczania towaru świeżego i dobrej jakości, 

4. Wykonawca    dostarczy  towar  zgodnie   z  ustawą  z  dnia  25 sierpnia 2006 r. 

O bezpieczeństwie  żywności   i   żywienia   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz 

Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm. )     

5. Opakowania  jednostkowe  oraz  zbiorowe  powinny  być  oznakowane  i  zawierać informacje 

dotyczące  m.in.: nazwy i  adresu  producenta, nazwy  dystrybutora, nazwy  towaru, jego klasy 

jakościowej, daty  produkcji,  terminu  przydatności   do  spożycia. Opakowania  powinny  być 

wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 



6. Wykonawca   dostarczy  towar  transportem  przystosowanym  do  przewozu  żywności,  

zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Wykonawca zobowiązany  jest  należycie   zabezpieczyć  

towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność  za  braki  i  wady  powstałe  w  czasie  

transportu. 

§ 3 

1. Należność Wykonawcy  zostanie przelana na konto   w Banku 

................................................................................................................. 

w terminie 14dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami za każdą dostarczoną partię  

dostawy.  

3.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego na  fakturze. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych 

odsetek. 

§ 4 

1. Strony  ustalają   wynagrodzenie   Wykonawcy zgodnie  z  załączonym formularzem 

asortymentowo-cenowym co stanowi  zał. Nr 2. do  zaproszenia 

2Wykonawca gwarantuje  stałość  cen za towary ustalone formularzu asortymentowo-cenowym 

co stanowi  zał. Nr2. do  zaproszenia w całym okresie obowiązywania Umowy. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia brutto z powodu ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT.  

§ 5 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01. 01.2022r.  do dnia  31.12. 2022r. 

§ 6 

1. Towar  dostarczany  będzie  transportem  i  na  koszt Wykonawcy, koszt załadunku  

i rozładunku  obciąża Wykonawcę. 

2. Zamawiający  dokonywać będzie  odbioru   jakościowego  i   ilościowego  w  swojej siedzibie. 

Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia  zwrotu i wymiany  wadliwego towaru  oraz   pokrycia  

kosztów transportu z tym związanych. 

3. Zamawiający może  dokonać zmian asortymentowych w obrębie części lub pomiędzy 

częściami w ramach limitu finansowego. 

4. Zamawiający    zastrzega   sobie    możliwość   zwiększenia   wielkości    zamówienia  do  

20% wartości  zamówienia   podstawowego.    

5. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony  o inne produkty oferowane przez 

Wykonawcę –produkty promocyjne. 

6. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony  o inne produkty równoważne pod 

warunkiem, że artykuły oferowane są identyczne i możliwie najbardziej zbliżone pod względem 

walorów smakowych, składu składników z jakich jest wykonany, wartości odżywczych  

i kalorycznych do wyrobów przykładowych, 

7. Reklamacje   Zamawiającego   załatwiane    będą   w  terminie   odwrotnym  tj. takim  aby  nie 

spowodowało to zakłóceń  pracy  Centrum. 

8. W  przypadku  nie dostarczenia w wyznaczonym dniu zamówionego towaru  Wykonawca 

zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10 %  wartości zamówionej na  ten   

dzień  partii towaru. 

9. W  przypadku  nie  dokonania  wymiany wadliwego towaru Wykonawca  zwróci  



Zamawiającemu koszty zakupu u innego Wykonawcy i zapłaci Zamawiającemu karę  umowną   

w  wysokości 10%  wartości zamówionej w tym dniu  partii  towaru. 

§ 7 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości  

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2.W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy i nie należą mu się żadne kary umowne. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

1. Poza przypadkiem o którym mowa w §7,  stronom przysługuje prawo  odstąpienia od  umowy 

w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostaje  ogłoszona  upadłość  lub  likwidacja  firmy  Wykonawcy, 

b) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy, 

c) wykonawca  nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

d) w  przypadku   powtarzającego   się  dostarczania   przedmiotu   umowy  nie  spełniającego 

wymogów  oznaczonych  w   unijnych   i  polskich  normach   dla  żywności –pieczywa i jego 

przetworów. 

2) Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od upływu 

terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający  nie   przystąpi  do odbioru, lub  odmawia  odbioru  towaru  bez  uzasadnienia, 

c)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić swoich   zobowiązań umownych  wobec  Dostawcy.  

§ 9 

1.Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub 

informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29  

stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  ( Dz.U.2021r. Poz.1129 z późn. zm.)  i kodeksu 

cywilnego. 

3.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym miejscowo do rozpatrywania 

sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10 

 

Umowa   została   sporządzona   w   2   jednobrzmiących   egzemplarzach, po jednym  dla każdej 

ze  stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y 


