
Projekt umowy                Załącznik nr 6 

Umowa nr Da-g.353-13/19 

 

 

zawarta w dniu ………………………………….. 2019 roku w Popkowicach pomiędzy:  

Powiatem Kraśnickim, ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, NIP: 7151716935,   

reprezentowanym przez mgr Emilię Nicał Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Popkowicach, Popkowice 1, 23-250 Urzędów działającą  z upoważnienia na podstawie 

Uchwały Zarządu Powiatu w Kraśniku Nr 6-15/2015 z dnia 13.01.2015 r., przy udziale 

Głównego Księgowego – Doroty Kołbuk, zwanym w dalszej części umowy 

„ZAMAWIAJĄCYM’’ a, 

…………………………………………………...... z siedzibą w ……………….……………., 

NIP: ……………………………….…, REGON: ………………..………………., wpisaną do 

…………………………….…………………….. (odpis z KRS/CEIDG stanowi załącznik nr 

2 do niniejszej umowy), reprezentowaną przez: ………………………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich w  2019 

r. do siedziby Zamawiającego. 

2. Asortyment produktów objętych zamówieniem i ich ilość zawiera załącznik  nr 1 (formularz 

ofertowy) do niniejszej dokumentacji. 

3. Dostawy oraz rozładunek do pomieszczeń magazynowych będą realizowane transportem 

Wykonawcy na jego koszt oraz przy udziale pracownika Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega, że ilość zakupionych produktów może się różnić o ± 20% od ilości 

określonej w załączniku nr 1 (formularzu ofertowym). 

5. Dostawy  będą  realizowane  w  dniach  uzgodnionych  z  Zamawiającym w godzinach 

od 7:00  do 12:00, z częstotliwością zgodną ze złożonym formularzem ofertowym 

stanowiącym  załącznik nr 1. 

6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej  jakości. 



7. Dostarczony towar powinien być świeży, schłodzony, nie mrożony, pakowany próżniowo lub 

gazowo, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, 

w gatunku I, bez wad fizycznych i jakościowych. 

8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony zgodnie z normami i przepisami, 

w szczególności:   

1) Ustawią z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

2017 Nr 149 poz. 60 z późn. zm.) – w tym HACCP;  

2) Ustawią z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożyw-

czych (Dz. U. z 2018 poz. 664 z późn. zm.);  

3) Ustawią z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 

2018 poz. 650 z późn. zm.);   

4) Rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-

nia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z późn. zm.);  

5) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w 

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015 poz. 

29);  

9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia 

systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP lub  dokument 

równoważny. 

10. Cechy dyskwalifikujące wspólnie dla mięsa: obce posmaki, zapachy, obślizgłość, nalot pleśni, 

zazielenienie mięsa, występowanie gruczołów, fragmentów kości. 

11. Cechy dyskwalifikujące wspólne dla wyrobów wędliniarskich: obce posmaki, zapachy, 

obślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, 

pęknięcia i wycieki farszu w osłonkach naturalnych lub sztucznych, składniki użyte 

do produkcji pozaklasowe, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania 

opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwane plomby, zabrudzenia, objawy obniżenia 

jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin, kawałki wędlin  uniemożliwiające 

wyporcjowanie itp. 

12. Wymagania w zakresie opakowań: pojemniki plastikowe, czyste, bez nieprzyjemnych 

zapachów, powinny być przeznaczone tylko dla jednego asortymentu, towar winien  być 

ułożony w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający estetyczny 

wygląd wyrobu. 



§ 2. 

 

1. Maksymalne wartość za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 1 zgodnie z 

ofertą Wykonawcy wynosi: 

 

Cena netto: ...…………………….………. zł 

Podatek VAT: ………………..…......…… zł 

Wartość brutto: ..……….………..........…....... zł 

Słownie brutto: …………………………...……...…………………………………... zł 

2. Cena za realizację  zamówienia,  zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym  

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy  wynosi kwota netto ……………….. + 

podatek VAT ……………….. zł. =  kwota brutto  …………………. zł.  (słownie zł:  

…………………….. zł. 00/100). 

3. Zamawiający zapłaci za zrealizowane dostawy przelewem w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia faktury. 

4. Faktury za wykonaną  dostawę należy wystawiać w następujący sposób: 

  Nabywca:    Odbiorca: 

  Powiat Kraśnicki   Dom Pomocy Społecznej 

        ul. Al. Niepodleglości 20  w Popkowicach 

  23-204 Kraśnik    Popkowice 1   

   NIP 715-17-16-935             23-250 Urzędów 

§ 3. 

1. Umowa obowiązuje w okresie od 16.07.2019 r. do 15.07.2020 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn za 30 dniowym 

okresem wypowiedzenia. 

§ 4 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy 

i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez 

obie strony. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych brutto określonych w umowie tylko sytuacji 

zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa. 

§ 5 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3% ceny niezrealizowanej części zamówienia. 



2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% niezrealizowanej części zamówienia. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z jego należności. 

§ 6 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

miejsca Zamawiającego. 

§ 7 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Formularz ofertowy 

2.  Odpis z KRS/CEIDG 

 

 

                   Wykonawca                                                                     Zamawiający 

 

 

 

_______________________________                       _________________________________ 

 


