
Znak sprawy: DPS PJ.211.3,2022 Załączniknr 2
do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY nr ..... ...12022

zawafta w dniu r, pomiędzy:

Miastem Jelenia Góra, Pl, Ratuszo\Ąy 58, 58-500 Jelenia Góra,

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 - Domem

Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra reprezentowanym

przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" Panią Renatę Chmielewską

działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr 953.VIL20I6 z dnta 15.11.ż016 r, Prezydenta

Miasta Jeleniej Góry

zwanym dalej w treści umowy ,,Zamawiającym",

a,.

zwanym dalej w treści umowy ,oWykonawcą",

reprezentowanym przez,.

dalej w treści umowy zwanymi .,Stronami",

W związku z tym, zę wartość zamówienia jest nizsza od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 1 1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. tJ. z 202I r. poz.
|I29 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamowienie udzielane jest na zasadach
określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sterpnia ż009 r, o 1-tnansach publicznych (Dz. U.
z ż02I r. poz. 305 z późn, zm.). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zostŃa zawatta umowa
o następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenta Zamawiającemu, a Zamawtający do

odebrania produktow zywnościowych, zwanych w dalszej treści umowy towarami lub
produktami, ktorych asortyment. ilość i ceny jednostkowe określone są w załączniku do
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2.

umowy, sporządzonym na podstawie formularza cenowego na częśc
zamówienia, stanowiącym integr alną częśc niniej szej umowy.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczęgolności koszty opakowania,
przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji,
zwrot reklamowanego towaru (niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt
Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie plawo zmian ilościowych poszczególnych towarów
w ramach maksymalnej kwoty określonej w § 2.

Zamawtający zastrzega sobie prawo zręaltzowania zamówienia w mniejszych ilościach,
niż zostały przewtdziane w załączniku do umowy. W związku z powllższym zmniejszeniu
ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwaŁy ztego tytułu
żadne r o szczenta fi n ans o we wo b ec Zamaw taj ąc e go .

5, Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać promocyjne ceny na dostarczany towar, .ieżeli
istnieje taka promocja.

§2

Całkowitą wartość wykonania dostaw określonych w § 1 ust, 1 niniejszej umowy strony
ustalają na kwotę..,,.,.. ...,....złotych brutto(słownie
złotych:..... ... ,) w tym podatek VAT

........ złotych (słownie złotych: . .. )
Netto bez podatku VAT.......,.. ...,,.,....zł (słownie złotych:

..,..,) Warto56 q,ykonania dostaw została ustalona
na podstawie złożonej oferty.

§3

Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 0L07,ż022 r. do dnia 31.01.2023 r,

§4

1. Zamawiający będzie zamawjń wyroby przęz osoby upowaznione, telelbnicznie lub
pocztą elektroniczną, sukcesywnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
15:00 w ilościach i asorlymencie zależnym od potrzęb Zamawiającego.

2, Dostawy powinny nastąpić w dniu uzgodnionymprzęz Strony.
3. Towary zostaną dostarczone przęz Wykonawcę w terminie 24 godzin od daty

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do magazyfiu Domu Pomocy Społecznej .,Pogodna
Jesień" w Jeleniej Gorze ul. Leśna 3.

4. Wykonawca dostarczy towar do Magazynu DPS .,Pogodna Jesień" własnym środkiem
transportu lub wynajętym, na swój koszt i ryzyko. Artykuły żywnościowe dostarczane
będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) oruz w sposób
zapewnialący utrzymanie ciągu chłodniczego od Wykonawcy do Zamawiającego,
Środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej. Wykonawca
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W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową zapewni rozładunek
do starczonyc h aft ykułów zywno śc i owych do magazy nu Zamawi aj ąc e go,

5. Osobą upowaznioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest,..,....,... telefbn 75 75 520 38 wew. 356.

6. Osobą upowaznioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowyjest.. tel....

§5

1. Wykonar,vca gwarantĄe, tż będzie dostarczał asortyment wymieniony w § 1 ust. 1

o najwyższej jakości jak i odpowiednim terminem wazności do spożycia, zapewniającym
bezpieczne zuży cie dostarczonych produktów.

2. Zamawtający ma prawo odmowy ptzyjęcia dostarczonych arlykułów żywnościowych
w następujących przypadkach:

a) nieterminowej lub niezgodnej z zamowieniem realtzacji dostawy,

b) dostawy asortymentu niezgodnego z opisem zawafiym w ofercie Wykonawoy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych artykułów zywnościowych lub terminów
ich przydatności do spożycia,

d) w razie stwierdzenia ptzez Zamawiającego rażącego pogorszenia jakości
clostarczone go towaru,

e) uchybienia odnośnie realizacji warunków umowy dotyczących naliczonych cen,
terminórł, płatności, itp., na wystawionych fakturach.

3. W przypadku odmowy przyjęcia przęz Zamawiającego artykułów żywnościowych
z przyczyn wymienionych w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do ich dostawy
zgodnie z warunkami niniejszej umowy na własny koszt i w terminie nie dłuższym niż
4 godziny.

4. Powtarzające się trzykrotnie nieprawidłowości w dostawie artykułów zywnościowych,
o ktorych mowa w ust. 2 stanowią podstawę do odstąpienla przez Zamawiającego od
umowy zwlny Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany
w,vkazac, że oferowany ptzez niego produkt spełnia wymagania określone przez
Zamawtającego w specyfikacji asortymentowo - ilościowej, Na potwierdzęnie spełniania
wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu
równoważnego oferowanego ptzęz Wykonawcę ktora ma zawlerac Wszczególnione
cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność otbrowanego asofiymentu
z asortymentem opisanym przęz Zamawiającego (skład, wagę , gramaturę itp.).

6. Zamawlający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy
zaof'erowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych. Dodatkowo
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku dostawy nieodpowiadającej normom
co do jakości karę w wysokości 100 % wartości dostawy objętej reklamacją.

1, Towat, o którym mowa w ust. 6 zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem
oraz na koszt Wykonawcy.

3|l1,1lr:11;.;



8.

9.

Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w ciągu 12 godztn od daty otrzymania
zgłoszenia. Zamawtąący nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu
zwrotu kwestionowanej partii towaru.
Zamawrujący zastrzega sobie mozliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej
częŚci w przypadku, gdy w trakcię oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia
sPowodowane niewłaŚciwym zńezpteczeniem produktów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących

Przedmiot umowy. W tej sytuacliZamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego
towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają
Wykonawcę.
W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania
zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencja
niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych 1ub terminowych ptzez
Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwośó odmowy przyjęcia partii towaru
Przywtezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terrninie zakwestionowanej partii.

§6

WYkonawca Zapewnla, żę dostarczane artykuły spozywcze będą dostarczane
w orYginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niz w połowie okresu
przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
Wykonawca gwarantuj e Zamawtającemu, że dostarczona zywność będzie w.olna od wad.
będzie spełniać wszelkie wymagania określone przęz Zamawiającego w kalkulacji
cenowej.
Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy
z25 sterpnia2006 r. o bezpieczeństwie żywności i zywienia (Dz.lJ. nr 171 , poz. 1225).
Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z Wmaganiami rozpotządzenla
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 200] r. w sprawie znakowania środków
sPożYwczych (Dz. |], z 2019 r., poz. ]54), ti. oznakowanie musi zawletac nazwę, pod
którą Środek jest wprowadzony do obrotu, Wkaz i ilość składników lub kategorii
składnikow, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin
przydatnoŚci do spozycia, warunki przechowywania, lrrmę i adres producenta |ub
przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta.
W Przypadku, gdyby doszło do zatrucia pokarmowego mieszkańców placówki
Zamawiającego, którego przyczyną byłby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot
zamówienia. koszty leczenia pacjenta, jakie powstaną na skutek tego zatructa, a także
roszczęnla pacjenta związane z zatruciem, będą obciążały w całości Wykonawcę
i WYkonawca odpowie dzialny jest za naprawienie wszelkich szkod z tym związanych.

§7

l. Zamawiający oświadcza, że będzie realizowac płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

l0.

1.

2.

J.

4.

5.
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2. Zapłata nalezności za wykonana dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT
wYstawionej przęz Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymanta przęz
Zamawtającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,

3. Kwota nalezności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych
okreŚlonychw załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.

4. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczęgolnymi zamówieniami i doręczane
bezpośrednio do siedzlby Zamawiaj ącego.

5. Za tetmtn dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążęnta rachunku bankowego
Wykonawcy.

§8

1. Wykonawca zreaIizuje przedmiot umowy z udziałempodwykonawcy,
2. przy pomocy podwykonawcy tj.: wykonawca wykona dostawę

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi wykonane ptzęzpodwykonawcę,
4. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru towaru przedstawi Zamawtającemu dow.od

rozltczęnia z podwykonawcą tj. kselokopie faktur wystawionych przez podwykonawcę
i kserokopię dowodu zapłaty.

5. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowego dowodu potwierdzonego przęz
Podwykonawcę, Zamawiający dokona najpierw rczliczenia z podwykonawcą potrącając
kwotę należną podwykonawcy z faktury końcowej Wykonawcy za wykonany przedmiot
umowy.
1ub

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców (w tym przypadku
ust. l*5pomijasię).

§9

l. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn
powstałych po stronie Wykonawcy, naliczone zostaną Wykonawcy kary za każdy
r o zp o częty dzi eń zwłoki :
- do piątego dnia * o,1oń wartości nlezręalizowanej w,terminie dostawy,
- natomiast po piątym dniu - 0,2o^ warlości nięztealizowanej w terminie dostawy,

ltcząc zakażdy następny dzień po dniu piątym.
2. Zamawiający zastTzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,

Przekraczającego wysokośó kar umownych, do wysoko ści rzeczywiście poniesionej
szkody z winy leżącej po stronie dostawcy ,

3. Jeżęlt odstąpienie od umowy nastąpi z winy Wykonawcy, zapŁact on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20 oń wartości niezręalizowanej części umowy.

4. Niezaleznie od kar zasttzeżonych w ust. l.,w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 7
wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej
w wysokości25oń wartości brutto umowy.
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2.

5. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tl.tułu kar umownych z zapŁaty przysługującej
Wykonawcy.

1.

§10

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszczęciu postępowania
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego,
Strony nięzwłocznie pisemnie informuj ą o zmianach danych ujawnionych w rejestrze
przedsiębiorców.

§11

zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającą na:
a) zmianie w zakresie przedmiotu umowy:
- jezeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na rcalizację przedmiotu zamówienia. W przypadku zmian przepisów
prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowlązany do
stosowania się do nich bez obciążania Zamawtającego dodatkowymi czynnościami
nieprzewidzianymi w umowie, a w, szczególności dodatkowymi obciążeniami
finansowymi,
b ) zmianie wynagrodzenia w przypadku:
- ustawowej zmtany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj usługi
o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT.
c) zmianie terminu rozpoczęcia świadczenia dostawy z uwagi na:
- wydłużenie procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotu niniejszej umowy,
- przy czyny zależne od Zamall,iaj ącego,
d) zmianie stron w umowie, wynikających zę zmtan organizacyjnych Zamawiającego lub
Wykonawcy,
e) wprowadzenta podwykonawcy lub zmianie zakresu realizacji zamówienia przez
podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy,
f) zmianie umowy wynikającej z innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej , zaktorą żadna zę
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem mozliwości należytego
wykonania umowy lub zmiana ta jest korzystna d|aZamawiającego.
Wszystkie postanowienia określone w ust. 1 mogą stanowić katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazic zgodę, ale nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do
wYrażenia takiej zgody. zarówno pTzez Zamawlającego jak i Wykonawcę. Każd,a zmlana
umowy wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.
Nie stanowi zmtany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
w szczególności:
a) zmtana danych związanych z obsługą administracyjno - organlzacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

l.

2.

a
J.
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§12

1, Niezaleźnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu
na Podstawie przepisów kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie mozliwośc
tozwtązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, od chwili zaistnienia którejkolwiek
z następujących okoliczności:
a) utraty ptzez wykonawcę zezwolenia na obrót przedmiotem umowy;
b) wPrzypadku niespełnienia ktoregokolwiek z wymagań określonych w § 5 iwrazie
rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczegolności powtarzających się
oPÓznień w realizacji dostaw, dostaw niezgodnych z zamowieniem, dostaw towaru
nieodPowiadającego normom jakościowym, mimo bezskutecznego wezwania do
zapr ze stania narus zeń,

c) w Przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realtzacjt przedmiotu umowy lub nie
kontynuuje jej pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest
skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia
Pisma lub nie podjęcia korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni
od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznac się z treścią pisma.

3. W PrzYPadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonaną potwi erdzo ną pr zęz Zamaw iaj ące go czę ś ć umo wy,

§13

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem
nieważności.

2, W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

SPory między stronami będzie rczpatrywał rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny,

§15

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

Zamawiajqcy
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