
                                                                                                                      Załącznik nr 6 
 

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 
 
zawarta  w dniu  ………………………… w PigŜy, pomiędzy Domem Pomocy Społecznej                     
w PigŜy, reprezentowanym przez: 
 
1.mgr Annę Szczepaniak - Dyrektora Domu 
2.Beatę Burdach  - Głównego Księgowego 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………,  
reprezentowaną  przez: 
 1. …………………………………………….  
 2. ……………………………………………. 
 
zwanym  w dalszym  ciągu  umowy " Wykonawcą". 
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie  art.39 ustawy Prawo zamó-
wień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 29 stycznia 2004r.  
z późn. zm. ) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa  „ produkty mleczarskie”. 
 

§ 2 
 
1. Produkt mleczarski pn. „masło” Wykonawca   zobowiązany jest  dostarczać  od daty  
    zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2009 r. , spełniając  wymogi  mechanizmu  
    „Dopłat  do zakupu  masła przez instytucje i organizacje  niedochodowe”. 
2. Strony  oświadczają , Ŝe znane im są „Warunki udzielania dopłat do zakupu masła przez                      
    instytucje i organizacje niedochodowe” , wydane przez  ARR. 
3. Wykonawca  oświadcza , Ŝe zobowiązuje się do dostarczania do Zamawiającego masła                 
     spełniającego wymogi mechanizmu. 
4. Zamawiający oświadcza , Ŝe zobowiązuje się do wydania Wykonawcy masła                 
    oryginalnego bonu ,  w ramach którego dostawca dostarczył masło. 
 

§ 3 
 
 

1. Od dnia 01 lipca 2009 r.  ,  produkt mleczarski pn. „masło” Wykonawca   sprzedaje,  
    a Zamawiający nabywa  jak inne  produkty mleczarskie . 
 
 
 



 

 
§ 4 

 
1. Zapis  § 2 Umowy wchodzi w Ŝycie pod warunkiem: 
    a) uzyskania zatwierdzenia do udziału w mechanizmie ( wpisu do rejestru) przez  
        Wykonawcę    i Zamawiającego, 
    b) z dniem uzyskania zatwierdzenia ( wpisu do rejestru) przez obie strony umowy. 
2. Zawieszenie  zatwierdzenia wydanego Zamawiającemu lub Wykonawcy powoduje  
     zawieszenie   wykonania § 2 Umowy na okres trwania zawieszenia. 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu sukcesywnie   
    produkty mleczarskie ,wyszczególnione w formularzu cenowym - załącznik   
    nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przez okres 1 roku ,   
    poczynając od dnia podpisania umowy.  
2. Częścią składową niniejszej umowy są następujące dokumenty:  
    1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1  
    2) Oferta  Wykonawcy - załącznik nr 2.  
3. Wartość brutto zamówienia w okresie umowy ustala się szacunkowo na  
     kwotę  …………………………… 
    (słownie: ……………………………………………………………………….) 
4. Strony ustalają, Ŝe na sprzedawane produkty mleczarskie Wykonawca będzie  
    stosował ceny wyszczególnione w załączniku nr 3 do SIWZ.  
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany cen, o których mowa w ust. 4  
    w przypadku   zmian  stawek  celnych , akcyzy , kwartalnego   wzrostu   
    wskaźnika  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych ogłaszanego     
    przez  Prezesa  Głównego Urzędu  Statystycznego.   
6. Ceny zakupu masła mogą ulec zmianie w przypadku zmian stawek dopłat w ramach  
     mechanizmu  „ Dopłaty  do zakupu masła przez instytucje niedochodowe”. 
7. Nowe ceny będą obowiązywały po podpisaniu   stosownego aneksu przez  obie strony. 
  

§ 6 
 
1.Dostawy będą realizowane przez cały okres trwania umowy w asortymencie,   
   ilościach  i terminach wskazanych przez Zamawiającego ( dostawa mleka co najmniej  
   dwa razy w tygodniu ).  
2.Towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby  Zamawiającego tj. Domu  
    Pomocy Społecznej w PigŜy ul. Szkolna 8 .  
3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu trwania  umowy,  
    na podstawie kaŜdorazowego zamówienia złoŜonego przez   Zamawiającego.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy  w zakresie  
    ilościowym i asortymentowym w przypadku, gdy z powodów   ekonomicznych,  
    bieŜących potrzeb lub innych nie będzie to leŜało  w interesie Zamawiającego.  
5. Z tytułu ograniczenia przedmiotu umowy Zamawiający nie ponosi Ŝadnych  skutków  
    prawnych lub finansowych.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy osobiście. 
 



 

 
§ 7 

 
1. Odbiór dostawy będzie  miał miejsce w siedzibie Zamawiającego ,    w obecności  osoby  
    wyznaczonej  przez Zamawiającego.  
2. Osobą koordynującą wykonanie postanowień niniejszej umowy ze strony  Zamawiające- 
    go jest: specjalista ds. zamówień publicznych p. Marzanna Ott  
 
 

§ 8 
 
1. Produkty mleczarskie , jak równieŜ sposób ich dostawy do Zamawiającego  winny  
    spełniać wymogi określone w stosownych przepisach sanitarno – epidemiologicznych.  
2. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jakości.  
 

§ 9 
 
1.Reklamacje dotyczące braków ilościowych lub jakościowych będą zgłaszane  
   Wykonawcy. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności dostawy ,  towaru  
    niepełnowartościowego , Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić   braki w terminie 48     
    godzin.  
 

§ 10 
 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w przypadku : 
    1) nieterminowego wykonywania postanowień umowy, 
    2) nienaleŜytego wykonywania postanowień umowy, 
    3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe  
        wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było  
        przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Odstąpienie od umowy , w przypadkach określonych w ust.1 , moŜe  
    nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 
 

§ 11 
  
1. W przypadku niedostarczenia towaru  w terminach ustalonych w sposób    
    określony w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5%     
    wartości towaru nie dostarczonego w terminie za kaŜdy dzień zwłoki. 
2. Kwoty kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy 
    za  wykonanie niniejszej umowy.  
3. Jeśli kara umowna nie pokryje wyniesionej szkody, Zamawiający moŜe   dochodzić  
    odszkodowania uzupełniającego według zasad określonych  w Kodeksie Cywilnym.  
                                                              

§ 12 
 
1. Zapłata naleŜności za poszczególne dostawy dla Wykonawcy nastąpi  w terminie  



 

    do 14 dni  kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT  -    przelewem z konta  
    Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
 

§ 13 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia  ………………. 2009 r.   
    do dnia ……………. 2010 r.  
 

§ 14 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie    przepisy  ustawy  
     Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  
2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie  
    sądu właściwego dla Zamawiającego.  
3. Umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron , bez podawania   przyczyny ,  
     z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia.  
 
 

§ 15 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej , pod   rygorem  
     niewaŜności.  
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,  po jednym  dla kaŜdej  
    ze stron.  
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 
  
 



 

 


