
Umowa Nr  /ZP/20/08 
 

Zawarta w dniu  ................................ w Piotrkowie Tryb. pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. świrki 5/7  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora  - Panią mgr Violettę Bielawską 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a : 

......................................... 

.............................................. 

................................................ 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej DOSTAWCĘ. 

§ 1 
1  Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony. 
2  Strony zgodnie ustalają, Ŝe Dostawca zaakceptował bez zastrzeŜeń warunki przetargu,  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy. 

     3. Wypełniony przez Dostawcę formularz ofertowy stanowi  integralną część umowy. 
 

§ 2 
 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania 
wymienionych  poniŜej artykułów ( zgodnie z formularzem ofertowym ) : 

 
Nazwa 
asortymentu 
 

 Ilość w 
l.kg.szt 

Cena 
netto 
 

Wartość    
netto 

 Cena 
brutto 

Wartość brutto 

  Mleko 2 % 5072 L     
 Masło 200g min zaw. tł. 82% 402 kg     
 Śmietana 18% 400g 249szt     
 Ser biały  kl.I zaw.tł. 15% 581kg     
 Ser Ŝółty  zaw. tł. 45% w m.s.( nadający się 
do krojenia na maszynie )  

66 kg     

 Kefir 180 g naturalny 307szt     
 Jogurt 150 g naturalny 800szt     
 Jogurt  150g owocowy 863szt     
 Margaryna  250 g do smaŜenia 75kg     
 Margaryna 250g typu Kasia 
 lub równowaŜna 

13kg     

 Serek homogenizowany 150g naturalny 110szt     
 Serek homogenizowany 150 owocowy 110szt     
 DroŜdŜe 100g 47szt     
 Masło roślinne 15kg     
Serek topiony 100g zaw. tł. 16% 1472szt     
Razem wartość netto, wartość brutto      

 



2. Określone ilości w tabeli są ilościami szacunkowymi. 
 

§ 3 
 

Ustalone ceny brutto na wymienione w § 2 p.1 artykuły nie mogą ulec zmianie w okresie 
trwania umowy na niekorzyść Zamawiającego.  

§ 4 
 

Dostawa artykułów odbywać się będzie transportem Dostawcy i na koszt Dostawcy, 
środkami transportu przystosowanymi do przewozu produktów mleczarskich zgodnie z 
przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.  

 
§ 5 

 
1. Artykuły wymienione w § 2 dostarczane będą codziennie ( oprócz świąt)  lub w innych 
terminach określonych przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od chwili złoŜenia 
telefonicznego zamówienia. 
 
2. Godziny dostaw ustala się 6.00 – 6.30 

§ 6 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania artykułów złej jakości. JeŜeli 
dostawca nie dostarczy towaru dobrej jakości w tym samym dniu , zamawiający moŜe 
zakupić towar u innego dostawcy. Ewentualne róŜnice cenowe pokrywa Dostawca 
(zamawiający potrąca wynikłe róŜnice przy zapłacie za najbliŜszą dostawę). 
 

§ 7 
 

W przypadku uchybienia terminu  dostawy przez Dostawcę, zamawiającemu przysługuje 
prawo dokonania zakupu u innego dostawcy, a ewentualną róŜnicę wynikającą z wyŜszych 
cen pokrywa Dostawca. Zamawiający potrąca w/w kwotę róŜnicy jak w § 6. 
 

§ 8 
 

1.Zamawiający zobowiązuje się do regulowania naleŜności przelewem po odbiorze dostawy 
w     
   terminie 21 dni od daty przedłoŜenia faktury, na konto bankowe Dostawcy wskazane w       
   fakturze. 
2. Dostawca będzie wystawiał faktury obejmujące dostawy z danego tygodnia ( jeŜeli koniec 

miesiąca wypada w środku tygodnia faktura obejmuje dostawy tylko z danego miesiąca ). 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 
2007 r. Nr 223 , poz. 1165) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
                                                                            
 



§ 10 
 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 17.07.2008 r. do dnia 16.11.2008 r. i moŜe być 
wypowiedziana przez kaŜdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
                                                                            § 11 
 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 § 12 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Dostawcy. 
 
 
 
.................................................                                                  ........................................... 
          Zamawiający                                                                             Dostawca 
 
 


