
         Załącznik nr 3 do siwz 
 

               UMOWA  NR   ………… 
 

            zawarta  w  dniu ………… w  Szczecinie  pomiędzy: 
 

Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 
71-460 Szczecin  
 

reprezentowaną przez: 
 
Dyrektora Leopolda Chełmińskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa  
udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin nr   WO - I/AW  0113-1/715/08 z dnia 
22.09.2008 r.      
zwanymi dalej „Zamawiającym” 
 
                                                                      a 

 
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
z siedzibą w ……………………………………………………………………… 
reprezentowaną  przez: 
…………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
   
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa mięsa i wędlin …............................. 
2. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
 przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na 
 podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Dokumenty składające się na Specyfikację 
 Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej„SIWZ”, jak również dokumenty składające 
 się na złożoną w tym postępowaniu ofertę, Wykonawcy wybraną przez Zamawiającego 
 zwaną dalej „Ofertą”, stanowią integralną część niniejszej umowy.  
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczania  Zamawiającemu mięsa i wędlin określonych w 
§ 4, zgodnie z ofertą cenową, własnym transportem lub zlecając dostawę innemu Wykonawcy 
na własny koszt, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, złożonych 
faksem do godziny 15.00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia. Dostawa 
zamówionych towarów  odbywać się będzie do godz. 10.00 za  pokwitowaniem odbioru. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że artykuły będące przedmiotem umowy są dopuszczone do 
 powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i atesty. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletności 
 asortymentu i zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem. 
 
 



§ 4 
1.Zamawiający zamawia u Wykonawcy niżej wymieniony towar, który ma odpowiadać 
stosownym normom jakościowym w cenie: 

NAZWA PRODUKTU JM SZACUNKOWA 
ILOŚĆ 

W SKALI  ROKU 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 

1  2 3 
Blok tostowy kg 72  
Boczek świeży kg 60  
Ćwiartki z kurczaka kg 240  
Filet z indyka kg 60  
Filet z kurczaka kg 180  
Flaki kg 156  
Karkówka b/k                                                                                                           kg 300  
Kaszanka kg 108  
Kiełbasa boczkowa lub równoważne kg 72  
Kiełbasa kanapkowa lub równoważne kg 72  
Kiełbasa leśna lub równoważne kg 72  
Kiełbasa typu czosnkowa lub równoważne kg 108  
Kiełbasa typu krakowska lub równoważne kg 72  
Kiełbasa typu piwna lub równoważne kg 36  
Kiełbasa typu szynkowa  lub równoważne kg 36  
Kiełbasa typu szynkowa wieprzowa lub równoważne kg 36  
Kiełbasa typu zwyczajna lub równoważne kg 120  
Kiełbasa typu żywiecka lub równoważne kg 36  
Kurczak świeży kg 120  
Łopatka wieprz.b/k  kg 1080  
Metka łososiowa kg 72  
Mielonka drobiowa kg 72  
Mielonka wieprzowa kg 72  
Mortadela kg 360  
Parówki drobiowe kg 120  
Parówkowa kg 120  
Pasztet zapiekany kg 96  
Pasztetowa kg 72  
Pieczeń domowa kg 72  
Polędwica drobiowa kg 72  
Porcje rosołowe drob. kg 1440  
Salceson czarny kg 72  
Salceson włoski kg 36  
Schab wprz.b/k kg 144  
Słonina  kg 120  
Szynka drobiowa kg 60  
Szynka gotowana wieprzowa  kg 96  
Szynka królewiecka lub równoważne kg 72  
Szynkówka z indyka kg 36  
Wątroba drobiowa kg 216  
Wątroba wprz. kg 108  
Żeberka paski kg 144  
Żołądki  kg 120  



 
2. Strony ustalają, że umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia ........... do  dnia………..  
3. W czasie trwania umowy Zamawiający zamówi u Wykonawcy poszczególne produkty w 
 ilości nie przekraczającej ilości maksymalnych, określonych w § 4. 
4. W przypadku zamówienia mniejszej ilości produktów od maksymalnych ilości 
 wskazanych w § 4 Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z 
 tego tytułu. 
5. Maksymalna suma zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikająca z 
 realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć ……………………… zł (słownie: 
 …………………………………………………………………………………. złotych) 
6. Ceny określone w § 4 mogą ulec zmianie w przypadku zamian cen producenta. W takim 
 wypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu faktur za 
 zakupiony po wyższej cenie towar. 
7. W przypadku gdy w planach finansowych, na podstawie których Zamawiający będzie   
prowadził działalność w  roku budżetowym 2009 nie zostaną zagwarantowane środki 
wystarczające na realizację niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od niezrealizowanej części niniejszej umowy w terminie 30 dni od zatwierdzenia 
planu budżetowego. W takim przypadku Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy i nie ma on prawa do żadnego odszkodowania z 
tego tytułu.  
 

§ 5 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie każdorazowo na 
 podstawie ilości artykułów dostarczonych w poszczególnych partiach oraz cen 
 jednostkowych określonych w § 4. 
2. Należność za dostarczony towar będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w 
 terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej przez 
 Wykonawcę po dostarczeniu Zamawiającemu każdej partii towaru. 
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 
 Zamawiającego na fakturze. 
4. Na oryginale faktury wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość,  
 jego cenę i wartość. 
5.  Zapłata należności następuje  z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
 Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących 
 przypadkach i wysokościach: 
a) 0,1 %  kwoty określonej w § 5 ust. 4 umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru 

Zamawiającemu, 
b) w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 5 ust. 4 umowy za każdy dzień zwłoki w 

wymianie wadliwego towaru na wolny od wad, 
c)  w wysokości 20% łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonej w 

Ofercie - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w 
 innych okolicznościach niż określone w ust.1, jak też odszkodowania uzupełniającego 
 przenoszącego wysokość kar umownych. 
 
 



§ 7 
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Wykonawca 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego towaru. 
 

§ 8 
1. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilości towaru albo ukrytych wad 
 jakościowych w okresie terminu gwarancji na towar, postawi towar do dyspozycji 
 Wykonawcy powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach oraz 
 potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego z pobranych prób. 
2. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu dokona wymiany 
 zakwestionowanej partii towaru na wolny od wad lub zgłosi zastrzeżenie co do treści 
 protokołu. Brak zastrzeżeń co do treści protokołu jest równoznaczne z uznaniem 
 reklamacji. 
3. Jeśli Wykonawca nie uzna reklamacji lub nie zgłosi się w terminie 7 dni w siedzibie 
 Zamawiającego, rozstrzygnięcie sporu nastąpi na drodze postępowania sądowego.  
 

§  9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku gdy: 
a) zwłoka Wykonawcy w dostarczeniu towaru lub w wymianie zareklamowanego towaru na 
wolny od wad wynosi łącznie w czasie obowiązywania umowy co najmniej 7 dni. 
b) zakwestionuje zasadnie co do jakości, w części lub w całości, co najmniej dwie partie 
towaru dostarczonego przez Wykonawcę. 
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę, w trybie pisemnym, w okresie jej trwania, 
 z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia. 
 

§ 10 
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 
f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 
 
 

§ 11 
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
 
 

§ 12 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści Oferty, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. 
 



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 
 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 13 
Sprawy wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 

  ZAMAWIAJ ĄCY                 WYKONAWCA 
 
 ..................................              ................................... 
 
 
 


