
Umowa nr 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim 

 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

…………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części „WYKONAWCĄ” 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty bez zastosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych (art. 2 pkt 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. 

U. z 2021 r.poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa  warzyw i owoców świeżych i przetworzonych 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, których asortyment, 

ilość, jak i ceny jednostkowe określone są w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Produkty będą dostarczone przez Wykonawcę własnym staraniem, transportem, na jego 

koszt oraz ryzyko do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem towaru do magazynu 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie, że ogólna ilość zamawianego asortymentu, a tym samym 

wartość w okresie trwania umowy może ulec zmianie na plus lub minus w zależności od 

bieżących potrzeb wynikających z opracowywanych jadłospisów, zmniejszenia się lub 

zwiększenia ilości osób korzystających z obiadów, wzmożonej zachorowalności, nieobecności, 

sytuacją związanej z Covid -19,  możliwości finansowych Zamawiającego i innych przyczyn. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu 

sprzedaży mniejszej ilości towarów, niż określona w załączniku 1 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu warzyw i owoców świeżych i przetworzonych  nie 

ujętych w załączniku nr 1 jeżeli zaistnieje tego rodzaju potrzeba. 

§ 2 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

a. zamawiać towar z odpowiednim, co najmniej  2 dniowym wyprzedzeniem, 

b. regulować należności na rzecz Wykonawcy w formie przelewu na konto bankowe 

Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty 

opakowania, przesłania, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówiony towar własnym 

środkiem transportu, dopuszczonym do przewozu danego rodzaju towaru wydanym przez 

SANEPID i na własny koszt oraz zgodnie z każdorazowo składanym zamówieniem pod 

względem ilościowym i jakościowym. 



3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty lub towary zgodnie z zasadami HACCP 

i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) oraz w sposób zapewniający utrzymanie ciągu 

chłodniczego od Wykonawcy do Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach 

wynikających z zapotrzebowani składanych bezpośrednio przez Zamawiającego.  

5. Dostawa następować będzie na podstawie telefonicznego zamówienia przez upoważnione do 

tego osoby Zamawiającego.  

6. Towary zostaną dostarczone przez Wykonawcę do Działu Usług Społecznych i Socjalnych 

MOPS w dniach: poniedziałek- piątek w godzinach 7.00 do 14.00. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar I gatunku, zgodny z obowiązującymi 

normami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz specyfikacje/opis dostarczanych wyrobów 

gotowych. 

9. Wykonawca oraz oferowane przez niego mięso i wędliny muszą spełniać wymogi aktów 

normatywnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz wynikające z przepisów Ustawy 

 z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 221 ze 

zm.). Nie spełnienie tych wymogów uzasadnia rozwiązanie przez Zamawiającego niniejszej 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia, że towary lub produkty będą dostarczane w oryginalnych 

i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia 

przewidzianego dla danego produktu lub towaru. 

2. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów lub towarów 

w następujących przypadkach: 

a. nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy, 

b. dostawy produktów lub towarów niezgodnych z opisem zawartym w ofercie, 

c. uchybienia w zakresie jakości dostarczanych produktów lub towarów, lub terminów ich 

przydatności do spożycia. 

3. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego produktów lub towarów z przyczyn 

wymienionych   w  ust. 2   Wykonawca  zobowiązany jest do ich ponownej dostawy zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy na własny koszt i w terminie nie dłuższym niż  2  godziny. 

4. Powtarzające  się trzykrotnie nieprawidłowości w dostawie produktów  lub towarów, 

o których mowa w ust.2 pkt. a., b., c.   stanowią podstawę  do odstąpienia  przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. 

5. W przypadku zaoferowania produktów  lub towarów równoważnych Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt  spełnia wymagania  określone  

przez Zamawiającego w ofercie. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, Wykonawca 

przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego 

przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, 

potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez 

Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

nieodebrania powyższego towaru w przypadku, gdy towary lub produkty równoważne będą 

posiadały parametry gorsze od wymaganych. 

6. Towar lub produkty, o których mowa  w ust.2 Wykonawca zobowiązany jest odebrać od 

Zamawiającego na swój koszt, najpóźniej w ciągu 8  godzin od daty otrzymania  przez 

Wykonawcę zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę 

z tytułu zwrotu towarów lub produktów, o których mowa w ust.2 



§ 5 

1. Za wykonanie dostaw określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w ilościach ustalonych 

w załączniku nr 1 do umowy, jako maksymalne, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenęłączną 

wynikającą z oferty: netto (słownie: ...................) + VAT w kwocie:..........zł (słownie: 

…………………….....) = brutto: .....(słownie:………………………..). 

2. Formularz oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania w okresie obowiązywania umowy całości 

wartości zamówienia objętego niniejszą umową. 

4. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na 

podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości faktycznie 

dostarczonych towarów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów lub 

produktów w ramach kwoty  określonej w § 5 ust. 1. 

6. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen, określonych w przedstawionej Zamawiającemu 

ofercie, przez okres trwania umowy. Ewentualna zmiana cen może nastąpić tylko z przyczyn 

obiektywnych, których nie udało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku 

ustawowej zmiany podatku VAT. 

7. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę,  podpisanej  przez upoważnione do tego osoby, w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  

8. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych 

określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.  

9. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio 

do siedziby Zamawiającego.  

10. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowymw razie 

naruszenia przez Wykonawcę jej postanowieńodnoszących się do jakości dostarczanych towarów ich 

rodzaju oraz w razie powtarzających się przypadków opóźnieńw poszczególnych dostawach. 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy kary umowne w związku z nienależytym 

wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków umownych polegających na: 

a. dostarczeniu towarów nie odpowiadających parametrom ilościowym, jakościowym lub 

asortymentowym składanych zamówień –w wysokości 10% wartości danego zamówienia 

brutto, 

b. opóźnieniu w dostawie zamówionego towaru lub jego niedostarczenie –w wysokości 

50% wartości danego zamówienia brutto.Kary umowne będą potrącane przez 

Zamawiającego z kwoty uiszczanej tytułem zapłaty za dostarczony towar wynikającej 

 z wystawionej faktury VAT. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynikającej z sumy zaoferowanej 



przez Wykonawcę w przedstawionym kosztorysie ofertowym, a odnoszącej się do łącznej  

ceny oferty brutto tj. całej sumy zamówienia. 

3. Niezależnie  od  powyższego  Zamawiającemu  przysługuje  roszczenie  wobec  Wykonawcy 

z tytułu naprawienia ewentualnej szkody.  

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2022  r. do 31.12.2022  r. 

2. Każdej ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jedno (1) miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Strony mogą za zgodnym oświadczeniem woli rozwiązać niniejszą umowę  za porozumieniem 

stron. 

 

 § 9 

1. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

……………………………………………….    …………………………………………………………… 

           Podpis Wykonawcy                     Podpis Zamawiającego 


