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                                                                                                                                        Załącznik nr 4 

 

  UMOWA DOSTAWY - wzór 

 
Zawarta w dniu ………………….. w Radomiu pomiędzy: 

I. Domem Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, ul. Struga 88,        

26-600 Radom zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Bogdana Krzyżanowskiego - Dyrektora 

2. Joannę Białek - Gł. Księgowego 

i 

II. …………………………………………………………………………………… zwanym dalej 

Dostawcą, reprezentowanym przez: 

1. .......................................................... 

2. ........................................................... 

 

została zawarta w trybie zamówienia publicznego (art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych) 

umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary objęte wykazem stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy, a Zamawiający do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty umówionej 

ceny. 

 

§ 2 

1. Miejscem wykonania umowy jest magazyn Zamawiającego. 

2. Umowa będzie wykonywana w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. okresowo 

w partiach. 

3. Ilość poszczególnego asortymentu towarowego w poszczególnej partii, terminy dostaw będą 

każdorazowo określone przez Zamawiającego, telefonicznie z 1 - dniowym wyprzedzeniem. Termin 

zastrzega się na korzyść Zamawiającego. 

4. Dostawy realizowane będą transportem Dostawcy na koszt Dostawcy w dni robocze w godzinach 

7.00 – 8.00.  

5. W przypadku gdy na rynku dostępne są równolegle te same asortymenty pochodzenia krajowego i 

zagranicznego Zamawiający określa pochodzenie zamawianego asortymentu. 

6. W przypadku pojawienia się na rynku owoców i warzyw tzw. „nowalijek” Zamawiający określa czy 

zamówione produkty maja być z tegorocznych , czy ubiegłorocznych zbiorów. 

7. Faktura za każdą partię towaru dostarczona będzie wraz z wydrukiem przeciętnych cen hurtowych 

brutto dostarczonych  asortymentów publikowanych na stronie www.bronisze.com.pl 

obowiązujących na dzień roboczy poprzedzający dzień wyznaczonej przez zamawiającego dostawy 

oraz handlowym dokumentem identyfikacyjnym  . 

8. W wypadku gdyby na stronie, o której mowa w pkt. 7 nie publikowano aktualnych notowań, do 

rozliczeń zastosowane będą przeciętne ceny hurtowe ostatnio opublikowane. 

 

§ 3 

1. Zamawiającemu służy prawo zmniejszenia lub zwiększenia w granicach wartości zamówienia/ 

ilości towarów stanowiących przedmiot dostawy. 

Strony dopuszczają zmniejszenie dostaw o nie więcej niż 25% wartości zamówienia. 

 Zmiana następuje w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego skierowanego do Dostawcy. 

2. Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii przedmiotu 

zamówienia. 
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§ 4 
Ceny poszczególnych towarów Strony ustalają w wysokości określonej w załączniku do umowy. 

Zapłata należności następować będzie przelewem 3 razy w miesiącu, 7 dni po zakończeniu dekady za 

towary dostarczone w ciągu tej dekady na konto Dostawcy wskazane w niniejszej umowie. Nr konta 

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

Za datę zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku  Zamawiającego kwotą 

należności. W przypadku zmiany konta przez Dostawcę, Zamawiający zostanie niezwłocznie 

poinformowany oddzielnym pismem. 

 

§ 5 
Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jakości oświadczając, że dostarczane towary 

są świeże, przydatne do spożycia, zgodne z polską normą. 

 

§ 6 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 6000,00 zł. gdy Dostawca odstąpi od umowy z własnej winy lub Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 

b) w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu każdego z 

zamówionych asortymentów. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości  6000,00 w razie odstąpienia od umowy 

z własnej winy, chyba, że odstąpienie nastąpiło w okolicznościach określonych w art. 145 u.p.z.p. 

3. W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę zamówionego towaru w terminie wskazanym w § 2 

ust. 3 umowy Zamawiający zakupi niezbędny towar na wolnym rynku. W przypadku, gdyby cena 

zapłacona była wyższa od ceny wynikającej z umowy, Zamawiający udokumentuje to kserokopią 

faktury i rozliczy przy płatności kolejnych faktur wystawionych przez Dostawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaliczenia należności za dostarczone towary na poczet 

naliczonych kar umownych. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach 

ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

 

§ 8 
Umowa zostaje zawarta na czas określony zgodnie z § 2 niniejszej umowy. 

 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanym w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm., tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) i przepisy kodeksu cywilnego, a sprawy sporne rozpatrywać będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
Umowę spisano w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

DOSTAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY  
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                                                                                              Załącznik nr 1.1. do umowy (01.01.- 30.04.2011 r.) wzór – nie wypełniać                     
 

 

Asortyment J.m. Ilość  Cena 

jednost. 

netto (zł.) 

Cena 

jednost. 

brutto (zł.) 

Wartość 

netto  

ogółem (zł.) 

Wartość 

brutto 

 ogółem (zł.) 

Banan Kg. 140     

Brokuły Szt. 36     

Buraki Kg. 450     

Cebula Kg. 150     

Cytryny Kg. 25     

Czosnek Kg. 3     

Grapefruity Kg. 70     

Jabłka Kg. 850     

Kalafior Szt. 36     

Kapusta biała Kg. 200     

Kapusta czerwona Kg. 75     

Kapusta pekińska    Kg. 90     

Kiwi Kg. 40     

Mandarynki    Kg. 35     

Marchew Kg. 1500     

Pieczarki Kg. 100     

Pietruszka korzeń Kg. 280     

Pietruszka zielona Pęcz.. 400     

Pomidory Kg  70     

Por Kg. 120     

Seler Kg. 300     

Ziemniaki  Kg. 9000     

 
Załącznik nr 1.2. do umowy (01.05.-31.12.2011 r.) – wzór nie wypełniać 

 

Asortyment J.m. Ilość  

Arbuz Kg. 500 

Banan Kg  200 

Botwina Pęcz. 120 
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Asortyment J.m. Ilość  

Brokuły Szt. 300 

Brzoskwinie Kg. 100 

Buraki Kg. 800 

Cebula Kg, 350 

Cukinia Kg. 35 

Cytryny  Kg. 50 

Czereśnie Kg. 100 

Czosnek       Kg. 6 

Fasola zielona Kg. 150 

Grapefruity Kg. 130 

Gruszki Kg. 50 

Jabłka Kg. 1300 

Jagody Kg. 90 

Kalafior Szt. 300 

Kapusta biała Kg. 500 

 Kapusta biała młoda Szt. 400 

Kapusta czerwona Kg. 120 

Kapusta pekińska  Kg. 160 

Kiwi Kg. 90 

Koper Pęcz.. 400 

Mandarynki Kg. 100          

Marchew Kg. 2600 

Nektarynki Kg. 90 

Ogórek zielony Kg. 800 

Papryka Kg. 100 

Pieczarki Kg. 150 

Pietruszka korzeń Kg. 600 

Pietruszka zielona Pęcz. 1500 

Pomarańcze Kg. 35 

Pomidory Kg.                    1500 

Por Kg. 220 

Por młody Szt. 183 

Porzeczka kolorowa Kg. 150 

Rabarbar Kg 100 

Rzodkiewka Pęcz. 180 

Sałata Szt. 700 

Seler Kg. 640 

Szczypiorek Pęcz. 300 

Śliwki Kg. 100 

Truskawki Kg. 210 

Wiśnie Kg. 100 

Ziemniaki  Kg. 20000 

 

Oferujemy dostawę wymienionych powyżej asortymentów po przeciętnych cenach hurtowych 

publikowanych na stronie www. bronisze.com.pl obowiązujących w dniu roboczym poprzedzającym 

wyznaczony przez zamawiającego dzień dostawy pomniejszony o upust w wysokości ………%  

słownie………….. ……………………..  proc 

 

 Radom dn. ……………………… 

                                                                                                         ………………………………                                         

                                                                                                              Podpis dostawcy 


