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UMOWA NR ……………………………………………………… 

 

zawarta w dniu …………………………. w Gdańsku 

 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk NIP 583-00-11-969 (Nabywcą) - 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 

(Płatnikiem), 
reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Chomiuk - Zastępczynię Dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Gdańsku 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………….. z siedzibą …………………………..wpisaną/ym w dniu 

…………………….. pod Nr KRS …………………………….do rejestru KRS, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………………………….,  

reprezentowaną/ym przez: 

1. ……………………………………………………………. 

2. ........................................................................................., 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Dostawcą”. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu paczek 

żywnościowo-świątecznych w ilości 1048 szt. z przeznaczeniem dla osób objętych pomocą 

Zamawiającego, o następującej zawartości każda: 

 

Lp. Nazwa towaru Waga ilość 

1.  
Orzech laskowy w karmelu, kremie orzechowym  

i czekoladzie Toffifee 
125g 1 

2.  Ptasie mleczko – E.Wedel 380g 1 

3.  Merci Finest Selection Kolekcja czekoladek 250g 1 

4.  Hit – markizy czekoladowe 220g 1 

5.  Wawel Michałki Klasyczne Cukierki w czekoladzie 280 g 1 

6.  
Wawel Trufle Cukierki o smaku rumowym  

w czekoladzie  
280g 1 

7.  
Wawel Kasztanki kakaowe z wafelkami Czekoladki 

nadziewane 
430g 1 

8.  Czekolada mleczna z orzechami  min. 220g 1 

9.  E.Wedel Biszkopty z galaretką 147g 1 

10.  Wawel. Galaretki w czekoladzie. Mieszanka Krakowska 280g 1 

2. Każda paczka powinna być przygotowana z artykułów przydatnych do spożycia co najmniej 

do dnia 31 stycznia 2020 roku, zapakowanych w trwałą reklamówkę z nadrukiem choinki 

lub (i) Mikołaja. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przeglądu paczek w miejscu ich 

przygotowania i ocenienia gotowości Dostawcy w terminie do 2 dni przed planowaną 

dostawą. W przypadku stwierdzenia braku gotowości Dostawcy Zamawiający natychmiast 

odstąpi od umowy i naliczy kary umowne. 

4. Realizacja dostawy nastąpi w grudniu 2019 r. Dokładne wskazanie terminu, miejsca  oraz 

godziny dostawy nastąpi na piśmie co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. 
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§ 2 

1. Towary żywnościowe, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, winny być przydatne 

do spożycia i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Dostawcę jakości 

artykułów spożywczych. 

§ 3 

1. Dostawcy przysługuje za całą wykonaną dostawę, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy, wynagrodzenie w kwocie ………………………..brutto 

(słownie:………………………………………………………….). 

2. Rozliczenie finansowe z tytułu zrealizowanej dostawy będzie dokonane na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień § 4  

ust. 3 niniejszej umowy, na r-k bankowy …………………………………………………… 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku 

z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurowała: Gmina Miasta Gdańsk  

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk NIP 583-00-11-969, natomiast jako Płatnik - Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. 

4. Należność, o której mowa w ust. 1, przysługująca Dostawcy za wykonanie całej dostawy, 

będzie płatna przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 

VAT. 

5. Zamawiający nie upoważnia Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

6. Dostawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu dostawy będzie 

wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Dostawca wyraża 

zgodę, na potrącenie przez zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty 

stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo 

do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

7. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

zgodnie z art. 108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r. 

§ 4 

1. Paczki będą dostarczone własnym transportem i na koszt Dostawcy. Koszty załadunku  

i rozładunku (w tym wniesienia do wskazanego pomieszczenia) obciążą Dostawcę. 

2. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego paczek w miejscu dostawy. 

Dokonanie odbioru jakościowego i ilościowego paczek będzie potwierdzone protokołem 

zdawczo-odbiorczym, sporządzonym i podpisanym przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego i Dostawcę. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Dostawcę. 

4. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych paczek bądź towarów 

żywnościowych wchodzących w ich skład oraz do pokrycia wszelkich kosztów z tym 

związanych, w tym kosztów wypakowania i pakowania paczek, a także ich załadunku, 

transportu i rozładunku. 

5. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane w terminie 6 godz. licząc od terminu dostawy. 

§ 5 

1. Dostawca udziela zamawiającemu 5-ciotygodniowej gwarancji na przedmiot umowy. 

Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru paczek. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się w terminie 

uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 
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§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) w wysokości 50% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca; 

2) w wysokości 100% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku 

nie wykonania dostawy w ustalonym w niniejszej umowie terminie. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego. 

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy; 

3) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) stwierdzi brak gotowości Dostawcy, zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie przystąpi do odbioru paczek bądź z przyczyn oczywiście 

nieuzasadnionych odmówi odbioru paczek; 

2) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy. 

3. Postanowienia § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru paczek wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane dostawy oraz pokrycia udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Dostawcę. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych, według właściwości miejscowej Zamawiającego. 

§ 12 

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

 

DOSTAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


