
Załącznik nr 4 
AG.073…2019            Turów, dnia                     r. 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY  -  Wzór umowy 

 

zawarta w dniu …………..2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Turowie, 

pomiędzy: 

Powiatem Częstochowskim w imieniu którego działa na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

w Częstochowie Nr 474/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu częstochowskiego: 

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Pan Marcin Huras, 

przy kontrasygnacie: 

2. Głównego księgowego– Pani Renata Stachurska, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

………………………………………………………REGON/NIP/PESEL……………………

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

reprezentowaną przez: 

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

2. .................................................................. 

zwanym w treści umowy „Sprzedającym”, 

działając na podstawie Zarządzenia Nr 11/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Turowie z dnia 29.11.2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro, udziela 

następującego zamówienia: 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest zakup mięsa, produktów mięsnych, wędlin i dowóz do 

Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

Umowa zawarta jest na czas określony, od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. chyba, że 

wcześniej wyczerpana zostanie kwota określona w § 5 umowy. 

 

§ 3 

 

1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących  

w tym zmiany stawki VAT. 

2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu, jeszcze przed upływem terminu 

umownego,  

w przypadku osiągnięcia wynagrodzenia nominalnego w poszczególnym zadaniu. 

3. W czasie trwania umowy nie dopuszcza się możliwość zmiany cen. 

 

§ 4 

 

1. Towar będzie dostarczany nie częściej niż 1 raz w tygodniu, po złożeniu zamówienia 



telefonicznego lub faxem u przedstawiciela Sprzedającego. 

2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię towaru w terminie 

uzgadnianym każdorazowo z Zamawiającym, nie dłuższym niż 48 godz. od 

zgłoszenia. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze 

w pierwszym gatunku, z określonym terminem ważności oraz z cechami podanymi 

w SIWZ (wszystkie zaoferowane artykuły powinny mieć aktualne terminy 

przydatności do spożycia). 

4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem, na własny koszt i własne ryzyko. Dostawa na koszt Sprzedającego musi 

nastąpić w dni robocze od godz. 9,00 do 12,30 do siedziby Zamawiającego. Transport 

powinien odpowiadać wymogom HACCP. Sprzedający zobowiązuje się do 

elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w 

stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego 

towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie lub faksem. Sprzedający 

zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach 

zakwestionowanych przez Zamawiającego. 

6. Każda dostarczona zgodnie z zamówieniem partia towaru stanowi podstawę do 

wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT. 

Faktura powinna być wystawiona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca  

2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności zgodnie z zasadami 

mechanizmu podzielonej płatności. Faktura powinna zawierać PKWiU.  

Dane w fakturze powinny być wpisane zgodnie z poniższym wzorem: 

Nabywca: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 

Częstochowa, NIP 573 27 88 125; 

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej, Turów, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn. 
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na konto 

Sprzedającego w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu, prawidłowo wystawionej 

faktury do siedziby Zamawiającego.  

Nr konta Sprzedającego:……………………………………………………………….. 

Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie 

zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.  

 

 

§ 5 

 

Wartość nominalna umowy nie przekroczy wartości brutto: 

……………………………………..zł 

słownie 

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

 

§ 6 

 

1. Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

nominalnej danego zadania, określonej w § 5  w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający. 

2. Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdą 

omyłkę, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy – w ciągu jednego miesiąca, 

dwukrotnie dostarczy towar w innej ilości, cenie, bądź asortymencie niż wynika to  



z faktury. Kara umowna będzie naliczana od trzeciej omyłki włącznie  

i potrącana z faktury, na co sprzedawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

nominalnej danego zadania, określonej w § 5 umowy w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn za które nie odpowiada sprzedawca, z wyjątkiem przyczyny 

określonej w art. 145 PZP. 

4. W razie jednokrotnego spóźnienia z dostawą artykułów spożywczych powyżej  

1 dnia roboczego Sprzedający zapłaci karę umowną 200 zł z każdy dzień opóźnienia.  

W przypadku trzykrotnego spóźnienia powyżej 1 dnia Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku oprócz 

kary umownej za opóźnienie Zamawiający naliczy karę umowną określoną w §6ust. 1. 

5. W przypadku nie dowiezienia zamówienia w terminie Zamawiający ma prawo 

zrealizować zakupy w najbliższym sklepie. W takim wypadku rachunek zostanie 

wypisany na Sprzedającego, z którym zostanie podpisana umowa. 

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

7. Sprzedający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w terminie 7 dni od 

pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo potrącenia 

kary umownej z faktury wystawionej przez Sprzedającego. 

 

§ 7 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy 

rzeczowo sąd siedziby „Zamawiającego”. 

 

 

§ 8 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

Jako przyjęta po przeczytaniu zostaje podpisana. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      SPRZEDAJĄCY 

 

  

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


