
Załącznik nr 2 

Dot. sprawy:  10/2023 

 

Umowa – projekt 
 

zawarta w dniu …......................................................... r. pomiędzy 

Powiatem Grudziądzkim, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, NIP 8761024290 

reprezentowanym przez Izabelę Przanowską – Dyrektora Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 
….............................................................................................................................................................................................................................. 

z siedzibą: …................................................................................................................................................................................................... 

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

reprezentowaną/reprezentowanym przez: ….......................................................................................................................... 

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mleka i przetworów mleczarskich  

do jednostek obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Wydrznie tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3  

w Białochowie. 

§ 2 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w asortymencie i ilościach podanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego każdorazowo w formie zamówienia złożonego telefonicznie na 

numer wskazany przez Wykonawcę w terminach od poniedziałku do soboty w zależności 

od potrzeb zamawiającego w godzinach od 7:00 do 13:00 do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego,  tzn. do następujących obiektów: 

− Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, Wydrzno 13/2, 86-320 

Łasin, 

− Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie, Wydrzno 13/3, 86-320 

Łasin, 

− Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie, Białochowo 91,  

86-318 Rogóźno. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem przystosowanym do 

przewożenia żywności, na własny koszt i własne ryzyko. Każdy samochód, którym będzie 

dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego stwierdzającą spełnianie warunków do higienicznego przewozu określonych 

produktów spożywczych. 

3. Do składania zamówień i odbioru dostaw ze strony Zamawiającego upoważniona jest 

Marta Sternicka – zaopatrzeniowiec. 

4. Wszystkie artykuły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być świeże i muszą posiadać 

odpowiedni termin do spożycia. 

5. Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach 

(opakowaniach), stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania 

przewidziane do przechowywania żywności (opakowania zwrotne Zamawiający odda 

Wykonawcy przy następnej dostawie). 

6. Dostawy artykułów muszą być realizowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki 

Higienicznej, dotyczy głównie: 

− stanu higienicznego samochodu, 

− higieny osobistej kierowcy, 

− temperatury przewozu. 



7. Artykuły nie mogą odznaczać się: 

− obcymi zapachami, 

− nalotem pleśni, zazielenieniem, 

− nie mogą być uszkodzone mechanicznie, zabrudzone, 

− nie dopuszcza się produktów z zerwana plombą (dotyczy artykułów w opakowaniach). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji 

dostawy w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy w uszkodzonych 

opakowaniach, z krótkim terminem przydatności do spożycia, złej jakości lub bez 

dokumentu poświadczającego termin przydatności do spożycia. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy zrealizowanie 

zamówienia w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania 

Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia 

dostawy niezwłocznie po jej wystąpieniu oraz jego przyczynach i ustalenie nowego 

terminu realizacji zamówienia. 

10. Wykonawca za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach może dostarczyć 

zamienniki produktów wymienionych w formularzu ofertowym. 

11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może za zgodą Wykonawcy, zamawiać 

produkty niewykazane w formularzu ofertowym. 

12. Ilości wskazane przez Zamawiającego mają charakter orientacyjny i nie mogą być 

przedmiotem późniejszych roszczeń co do ich niezrealizowania lub przekroczenia. 

13. Ostateczna ilość oraz rodzaj zamawianych produktów będzie zależała od faktycznego 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Należność za dostarczone mleko i produkty mleczarskie uiszczana będzie przelewem w 

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Faktura zostanie wystawiona na konkretnego odbiorcę z uwzględnieniem następujących 

danych: 

NABYWCA:   Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, 

                         NIP: 876-24-10-290 
 

ODBIORCA: 

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Wydrznie, Wydrzno 13/2, 86-320 

Łasin, 

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Wydrznie, Wydrzno 13/3,86-320 

Łasin, 

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Białochowie, Białochowo 91, 86-318 

Rogóźno. 

 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 31.05.2023 r. 

 

§ 5 

1. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

2. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 

3. Wykonawca w dokumencie finansowym poda nr konta bankowego zgłoszony do 

Administracji Skarbowej. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 

zgodnie z modelem podzielonej płatności. 

5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza wzrost cen netto jednostkowych 

w oparciu o wskaźniki opublikowane przez Prezesa GUS. Ceny jednostkowe podane 

w formularzu ofertowym w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie o +\-20% na 

wniosek Wykonawcy. 



§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie  

w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewłaściwego jej wykonywania przez 

Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowej i niekompletnej realizacji dostaw 

oraz w przypadku dostarczania artykułów niewłaściwej jakości. W przypadku 

nieterminowej realizacji zamówień, lub dostarczania artykułów niewłaściwej jakości 

Zamawiający dwukrotnie wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób trzecich lub nie 

może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Zawinione naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za: 

a) zwłokę w dostawie zamówionych produktów przekraczającą godzinę w stosunku do 

terminu realizacji dostawy – w wysokości 1% wartości danego zamówienia za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki; 

b) niezgłoszony przed terminem realizacji danego zamówienia brak zamówionych 

produktów w dostawie - w wysokości 5 % od kosztów dostawy danego zamówienia, 

c) dostarczenie produktów jakości nieodpowiadającej wymogom określonym w umowie – 

w wysokości 5 % od wartości produktów podlegających zwrotowi. 

3. Kara będzie za zgodą Wykonawcy potrącana z wynagrodzenia przysługującego w danym 

miesiącu. 

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przewyższy kwotę kary 

umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 9 

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 cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022, poz.1360, z późn.zm.). 

 

§ 11 

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

 

 

Zamawiający               Wykonawca 

 

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


