Umowa Nr DPS/UM/ /17
zawarta w dniu 02.01.2017 r. w Krakowie pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3 – 4,
zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez Ryszarda Jaworskiego –
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Łanowa 41,
działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 12/2014 r. Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 12.02.2014 roku,
a Firmą
…………………………………………………………………………….
w imieniu której działa:
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późniejszymi
zmianami).

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa……………. wymienionych w załączniku
część ……. , do magazynu Zamawiającego w jego siedzibie w Krakowie, ul. Łanowa 41a, za
cenę określoną w tym załączniku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania asortymentu i ilości zamawianych produktów
w zależności od potrzeb w ramach ustalonej kwoty umowy.
Dopuszcza się zmianę wielkości (gramatury) opakowania. Należy wtedy przeliczyć ilość
towaru wskazaną w Specyfikacji (zamówieniu) w odpowiednich dla danego towaru
jednostkach i zaoferować (dostarczyć) taką samą ilość.
3. Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość objętych umową artykułów
spożywczych a także zmienić asortyment artykułów wymienionych w załączniku do umowy.
4. Zamawiający może zrezygnować z części dostawy artykułów wymienionych w załączniku.
W takiej sytuacji za niedostarczony towar Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.
5. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi ………………… zł a wartość brutto wynosi
………….zł (słownie: ……………………………….. 00/100), płatne zgodnie z § 4 umowy,
po dostarczeniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez DPS.
6. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i
rozładunku do magazynu Zamawiającego, koszty ubezpieczenia.
7. Wartość brutto umowy może ulec zmianie w przypadku:
1) zmian stawek podatku VAT,
2) zmian wprowadzanych przepisami, których nie dało się przewidzieć w czasie
zawierania umowy,
3) zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówionych produktów (w przypadku
otrzymania części produktów nieodpłatnie z innych źródeł lub zmian w ilości mieszkańców),

4) zmiany terminu obowiązywania umowy (w przypadku otrzymania przez
Zamawiającego niewystarczającej ilości środków),
5) zmiany asortymentu zamawianych produktów.
8. Ceny na fakturze muszą odpowiadać cenom ujętym w załączniku część ……. do umowy i
muszą być rozbite na poszczególne dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.
9. Wystawione przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika – nabywcę:
Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,
NIP 676-101-37-17, Regon 351554353,
a odbiorcę: Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków.
10. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie nazw własnych dostarczanych produktów.
Produkty te muszą odpowiadać jakościowo, wagowo i cenowo produktom wymienionym
w ofercie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji (art. 34 ust. 5 ustawy pzp), przy
czym minimalny zakup w ramach niniejszej umowy określa się na poziomie 70% wartości
zamówienia oferowanego dla każdej części natomiast w ramach prawa opcji Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zamówienia 30 % wartości zamówienia oferowanego dla
każdej części. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w zależności od wysokości
środków finansowych jakimi Zamawiający będzie dysponował w czasie trwania umowy
na zakup żywności a także potrzeb związanych z liczbą mieszkańców przebywających w
Domu Pomocy Społecznej.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą do siedziby
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Dostawa
musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem
ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie powinna być dzielona. Podzielenie
dostawy możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem
zachowania umownego terminu dostawy.
2. Niedostarczenie faktury wraz z towarem lub podzielenie dostawy bez woli i wiedzy
Zamawiającego spowoduje zwrot towaru na koszt Wykonawcy.
3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu
umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
4. Potwierdzenie pisemne wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy
nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z
pracownikiem DPS, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§3
Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim, faktura
musi być sygnowana numerem umowy.

§4
1. Płatność dokonywana będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury i po
zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez Dział Żywienia DPS zgodnie z § 2 pkt 4, na
konto bankowe Wykonawcy. Za dostawy w miesiącu grudniu termin płatności nie może być
dłuższy niż do 31.12.2017 r.
2. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki w zapłacie.
3. Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za zrealizowane dostawy artykułów
spożywczych na podstawie zamówień pracowników Zamawiającego.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy.

§6
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest świeży, wolny od wad, jest dobrej
jakości i posiada wymagane prawem świadectwa.
2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu
pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez
Zamawiającego.
3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy,
Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązuje się w ciągu 24 godzin dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod
rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.

§7
Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do:
a) nazwy,
b) wielkości (wagi) towaru,
c) daty przydatności do spożycia,
d) sposobu przechowywania.

§8
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający może żądać odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie opóźnienia w dostawie lub jej części (tj. złożonego zamówienia) lub dostarczenia
niezgodnie z zamówieniem w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części
dostawy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki z tym, że kara nie może przekroczyć 10%
wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy,
b) w razie nie dostarczenia przedmiotu umowy w całości lub jej części (tj. złożonego
zamówienia) 10% umownej wartości brutto niezrealizowanej części dostawy określonej w §1.
2. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§9
1. Umowa została zawarta na czas od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 11
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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