Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ……...

zawarta w dniu …………………………………. w Chróścinie, pomiędzy :
Domem Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, z siedzibą w miejscowości Chróścin nr 50,
98-430 Bolesławiec,
reprezentowanym przez Panią Bożenę Ferdynus – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Chróścinie-Wsi,
zwanym dalej w umowie „Zamawiający”
a
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………
zwanym dalej w umowie „Wykonawca”,
w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020r.,
poz. 1843 ze zm.)
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżego mięsa, wędlin
i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi w 2021 r. Szczegółowy wykaz
i opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu
towaru, sukcesywnie w terminie do 31.12.2021 r., zgodnie z przedstawioną przez
Wykonawcę ofertą w przetargu nieograniczonym, która to oferta stanowi załącznik do
niniejszej umowy. Rozpoczęcie dostawy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości określonej w ofercie (zmniejszenie lub
zwiększenie) o 15% w okresie realizacji umowy ze względu na zmianę liczby osób, rodzaj
diety lub inne nieprzewidziane okoliczności.
3. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymogi i wytworzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności:
a) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.
z 2006 r. Nr 17 poz. 127 z póź. zm.),
b) rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,
str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14),
c) rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji
urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego

przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75),
d) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr. 112 poz. 744 ).
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym
środkiem transportu dopuszczonym do przewozu art. mięsnych zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz.
913 ze zm.).
2. Dowóz przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy
3. Towar (mięso, wędliny i drób) powinien być dostarczane wysokiej jakości i nadający się do
spożycia przez okres minimum 4 dni od dnia dostawy.
4. Do każdej dostawy należy dołączyć dokumenty potwierdzające termin przydatności
do spożycia na dany towar.
5. Dostawy realizowane będą w dniach (wtorek i czwartek) zgodnie z ofertą Wykonawcy,
w godzinach od 700 do 1200 na podstawie zamówień składanych telefonicznie przez
pracownika DPS w Chróścinie - Wsi.
6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i odpowiedzialną ze strony
Zamawiającego za kontrolowanie ilości i jakości dostaw będzie Magazynier
Pani ……………………………………..
7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca
zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji przy następnej dostawie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury (VAT) każdorazowo do dostawy.
Faktury powinny być wystawione na :
Nabywca: Powiat Wieruszowski ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP 997-014-77-48
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430
Bolesławiec
9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zmiany
obowiązującej stawki VAT.
§4
Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, faktury VAT
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) W przypadku opóźnienia dostawy powyżej godziny 1330 Zamawiający zakupi
potrzebny asortyment u innego Dostawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości zamówienia w danym dniu.
b) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę
w wysokości 20% wartości umowy określonej w pkt 1§ 1, pozostałej do
zrealizowania.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia kary umownej.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeśli szkoda przewyższy karę umowną.

§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W przypadku dostarczenia towaru złej jakości lub towaru po terminie przydatności do
spożycia oznaczonym na opakowaniu, a także naruszenia innych warunków umowy
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego i Wykonawcy.
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