
Załącznik nr 2 do DZ_2021_11 
UMOWA (Wzór) 

 
 

zawarta w dniu ……… r. w Ropczycach pomiędzy: 
 
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce 
z siedzibą w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Regon: 690692118 NIP: 818-14-29-
388. 
 
reprezentowanym przez: 
 
Adam Pachlita                -          Dyrektor 
 
zwanym dalej Kupującym 
 
a: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………… 

 
reprezentowanym przez: 
 
……………………… – …………………….. 
 
zwanym w treści niniejszej umowy Sprzedającym 
 
Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia  

w trybie zapytania ofertowego na Dostawę produktów żywnościowych dla kuchni międzyoddziałowej 

ZOZ w Ropczycach – Artykuły nabiałowe, znak sprawy DZ_2021_11  

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem sprzedaży są produkty spożywcze,  których asortyment, ilość oraz cena wymienione 

zostały w załączniku nr 1 niniejszej umowy, który to załącznik stanowi jej integralną część. 
2. Wartość umowy netto wynosi: ……… (słownie ……………. ), brutto wynosi: …………………….. zł 

(słownie: ………………………………. ). 
3. Terminy dostaw towarów, ich ilość i asortyment, będą każdorazowo określane w oddzielnym  

pisemnym zamówieniu składanym przez KUPUJĄCEGO.  
4. Strony dopuszczają składanie zamówień telefonicznie lub w formie fax. 
5. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą  codziennie, w godz. 6:00-6:30 
6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Kupujący nie mógł przewidzieć w  

dniu zawarcia umowy, Kupujący może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.  
Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości   
określonych w niniejszej Umowie. 

 
 

§ 2 
 
1. Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy tj. od dnia …………..… r. do dnia …………….r. 

 
 

§ 3 
 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w Załączniku nr 1 do 
umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie i na zasadach 



zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy.  
2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do Kuchni Międzyoddziałowej 

Szpitala ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski. własnym transportem i na własny 
koszt w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego przedmiotu umowy i 
odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.  

3. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z pozostałymi 
wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy.  

4. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Sprzedający 
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.  

  
§ 4 

 
1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości a czynności objęte przedmiotem 

zamówienia winny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane zasad systemu analizy i 
krytycznych punktów kontroli (HACCP). Ponadto, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia 
dokumentów potwierdzających w/w wymagań na każde żądanie Zamawiającego.  

2. Sprzedający jest obowiązany do przedłożenia pozwoleń, o których mowa w pkt. 1 na każde 
wezwanie Zamawiającego.  

3. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 
identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia umożliwiającym identyfikację artykułu 
spożywczego z danej partii produkcyjnej.  

4. Kupujący zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia przedmiotu umowy, którego jakość odbiega od 
obowiązujących norm. W takim przypadku Kupujący wezwie Sprzedający do wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy na przedmiot umowy dobrej jakości w terminie do 12h od dnia i godziny 
zgłoszenia na własny koszt i ryzyko. Po przekroczeniu w/w terminu Kupujący dokona zakupu we 
własnym zakresie i obciąży Sprzedający różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie 
wyłącza możliwości domagania się przez Kupującego kar umownych określonych.  

  
§ 5 

 
1. Sprzedający ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Kupującego w trakcie realizacji dostaw.  
2. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.  
3. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Sprzedający.  
4. Odbiór przeprowadzony będzie u Kupującego i obejmować będzie: - sprawdzenie jakości i ilości 

dostawy; - sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym; - sprawdzenie 
zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, jeżeli takie będą wymagane.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony 
zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku 
odbioru, jak również będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot 
dostawy. 

 
§ 6 

 
1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi, na podstawie faktur za poszczególne dostawy. 
2. Należność zostanie uregulowana przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego w  

terminie 60 dni. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Kupującego w banku 
dokumentu „polecenie przelewu”. 

3. Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedający wystawił fakturę VAT bez podpisu Kupującego. 
4. W razie nieuregulowania przez Kupującego płatności w wyznaczonym terminie, Sprzedający ma 

prawo żądać  zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 7 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zapłaci 
kary umowne:  
a)   w wysokości 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Sprzedający  
 b)  w wysokości 5% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia w 
przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmiot umowy o złej jakości, przedmiot umowy 



nie posiadający deklarowanych właściwości oraz przedmiot umowy w ilości niezgodnej z 
zamówieniem 
c)  w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy dzień zwłoki 
przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy;  
d)   w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 3 Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto 
e)   w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż 
wymienione w ust. 1 lit. a do d Kupujący naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy 
brutto; 
2.  Naliczenie przez Kupującego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz 
z pisemnym uzasadnieniem. Sprzedający  zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w 
dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia 
Kupującego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Sprzedającego. 

3. Całkowita wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto 
Sprzedającego. 
4. Naliczenie przez Kupującego bądź zapłata przez Sprzedającego kary umownej nie zwalnia go z 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
5. W przypadku, gdy Sprzedający  zaprzestanie realizować dostawy lub będzie realizować je 
nieterminowo, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu we własnym zakresie i obciążyć 
Sprzedającego różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania 
się przez Kupującego kar umownych. 
 

§ 8 
1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez możliwości naliczenia kar 

umownych w następujących przypadkach: 
1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

2) Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje dostaw pomimo 
wezwania Kupującego złożonego na piśmie. Rozwiązanie umowy może wówczas nastąpić 
bez wypowiedzenia. 

2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez możliwości naliczenia kar 
umownych w następujących przypadkach: 
1) Kupujący nie odbiera dostarczonych partii towaru, 
2) Kupujący zawiadomi Sprzedawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy z 
powodu ograniczonych możliwości finansowych. 

 
§ 9 

 
1. Kupujący dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego w zakresie:  
1) Wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, w przypadku nie wykorzystania 

zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy 

2) Zmiany wynagrodzenia Sprzedającego w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług, 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
Sprzedającego, zmiana wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy może nastąpić jedynie pod 
warunkiem, że cena netto nie ulegnie podwyższeniu. 

3. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może 
zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron. 

4. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, 
itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu 
pisma do siedziby Zamawiającego). 

5. Wszystkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

 
 



§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
 

§ 11 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, których nie da się 
rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla KUPUJĄCEGO. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
KUPUJĄCEGO, a jeden dla SPRZEDAJĄCEGO.  

 
 
KUPUJĄCY                                                            SPRZEDAJĄCY 

 

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


