wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZP ZPO3.2.PN.2017

UMOWA NR …..
zawarta w dniu ……………. 2017 roku w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy:
Nabywcą/Podatnikiem: Miastem Międzyrzec Podlaski z siedzibą 21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8, NIP 537-255-36-37, reprezentowanym przez Odbiorcę/Płatnika Zespół Placówek
Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski
w imieniu którego działa Pani mgr inż. Jolanta Wolanin Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………..………………
REGON …………………………….., NIP …………………………………
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą
wyłonionym w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), została zawarta
umowa następującej treści:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób
wskazanych w ofercie.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania
artykułów spożywczych, zwanych w dalszej części umowy towarami lub produktami , których
asortyment, ilość, jakość i ceny jednostkowe określone zostały w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz w arkuszu kalkulacyjnym na daną część.
Oferta Wykonawcy wraz z arkuszem kalkulacyjnym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na artykuły spożywcze do stołówki szkolnej
przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, w oparciu o bieżące
potrzeby Zamawiającego na podstawie szczegółowego zamówienia złożonego telefonicznie,
faksem lub e-mailem przez Zamawiającego z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.
Produkty będą dostarczone przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt oraz
ryzyko, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w ramach
maksymalnej kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.
§2

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych
Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2 artykułów spożywczych, wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz arkuszu kalkulacyjnym na: część …………………..
2. Podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi w związku
z powyższym mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych
artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania
umowy.
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§3
TERMIN WYKONANIA
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 01 stycznia do 31 sierpnia 2018r.
§4
CENA UMOWY
1. Wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie Oferty Wykonawcy
i Arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą z oferty nie wyższą niż: cena netto …….
w części ………………………….cena brutto …………..…..
3. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy wartość brutto
obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości
faktycznie dostarczonych towarów.
§5
SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do ………..dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Faktury będą zawierały:
a) Nabywcę/Podatnika: Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec
Podlaski, NIP 537 255 36 37,
b) Odbiorcę/Płatnika: Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
3. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio
do siedziby Zamawiającego.
§6
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze
w pierwszym gatunku, o odpowiednio długim terminie ważności wg specyfikacji zawartej
w arkuszu kalkulacyjnym.
2. Dostawa następować będzie w godzinach 6.00 - 6.30 wg zamówienia składanego
telefonicznie, faksem na numer …………….lub e-mailem na adres ………….. najpóźniej
w przeddzień dostawy w godzinach 8.00 do 14.00.
3. Dopuszcza się najpóźniej w dniu dostawy (w godzinach 6:00-10:00) możliwość zwiększenia
bądź zmniejszenia ilości zamówionych w dniu poprzednim towarów.
4. Wykonawca zapewni artykuły, które spełniają wymagania jakościowe, a także spełniają
wszelkie normy obowiązujące dla tego typu artykułów i zostały wprowadzone do obrotu
zgodnie z prawem, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
4.1. spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
4.2. są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
4.3. spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych
i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania
wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
4.4. spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego
artykułu.
4.5. posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu;
4.6. dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne;
1.
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dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim
do
celów
sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie
zamawiającego;
4.8. winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego
produkcji i obrotu żywności;
4.9. są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP;
4.10. odpowiadają Polskim Normom oraz są zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na
obszarze Unii Europejskiej;
4.11. opakowane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych oraz jednostkowych producenta
z oryginalnym oznakowaniem w języku polskim zawierającym wszystkie wymagane
prawem żywnościowym informacje;
4.12. wyprodukowane oferowane produkty mięsne są zgodnie z przepisami dotyczącymi
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających
ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
4.13. produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach
o produktach pochodzenia zwierzęcego;
4.14. mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1
ust. 1; Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1444);
4.15. nabyły świnie po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4; cyt.
ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1444);
4.16. produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 4. cyt. Ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1444).
5.
W przypadku otrzymania produktów o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej czy
braku dokumentów jakościowych Zamawiający odmówi jej przyjęcia i zgłosi niezwłocznie
reklamację telefonicznie lub faksem w dniu dostawy.
6.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie odebrać lub wymienić produkty nie spełniający
wymagań jakościowych na wolne od wad, max. do 1 godziny od dnia i godziny jego
zgłoszenia i na własny koszt.
7.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać sprawdzenia jakościowego i ilościowego
każdorazowej dostawy w terminie nie przekraczającym 1 dnia od daty jej otrzymania.
8.
Ilościowy i jakościowy odbiór produktów będzie dokonywany przez Zamawiającego w jego
magazynie w oparciu o złożone zamówienie.
9.
W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do jakości lub ilości zrealizowanej dostawy, lub
jej części Zamawiającemu przysługuje roszczenie jej uzupełnienia lub wymiany na
pozbawioną wad.
10. Trzykrotne reklamacje dostaw pod względem jakościowym lub ilościowym, jak również
czasu dostawy, uprawniają Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy należnymi karami umownymi,
o których mowa w §10 ust. 2 pkt. 2.3. umowy.
11. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego towaru w wymaganym
terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia towaru z danej partii zamówienia
u innego przedsiębiorcy bez możliwości wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę.
4.7.
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W przypadku wystąpienia różnicy wynikającej z wyższej ceny Zamawiającemu przysługują
uprawnienia wystąpienia do Wykonawcy o zwrot różnicy w cenie.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

§7
WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca gwarantuje, że jakość sprzedanego i dostarczanego towaru jest zgodna
z obowiązującymi normami jakościowymi.
W przypadku dostarczenia towaru:
z wadami jakościowymi – Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany
na towar wolny od stwierdzonych wad,
niezgodnego ze złożonym w zamówieniu asortymentem i/lub jego ilością – Zamawiający
może odmówić przyjęcia dostawy,
w terminie innym niż oznaczony – Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy.
Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów
i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych.

§8
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie.
Zapis z ust. 1 zostanie zmieniony na następujący gdy Wykonawca w ofercie złoży oświadczenie
o realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale podwykonawców.
1.1 Wykonawca oświadcza, iż przy udziale Podwykonawców zamierza wykonać następujący
zakres prac:……………………………………………………………………………………..
1.2 Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
i zobowiązań wynikających z warunków umowy.
1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami
Wykonawcy.
§9
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY. OSOBY DO KONTAKTU.
1. Artykuły zostaną dostarczone przez Wykonawcę do magazynu stołówki szkolnej przy
Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2 w dni robocze
(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6.00 do 6.30.
1.1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji
niniejszej
umowy jest : Intendent tel. kontaktowy 83 371 75 16 i/lub Kierownik
stołówki, tel. kontaktowy 83 371 75 16.
1.2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za właściwą realizację zamówień ze strony
Wykonawcy jest…………………………, telefon kontaktowy …………………….
§ 10
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
określonego w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
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2.2. za uzasadnioną reklamację określonej dostawy w pod względem jakościowym
w wysokości 5% wynagrodzenia dotyczącego danej partii dostawy,
2.3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
określonego w §4 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku 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 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje
prawo żądania wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
3.1. w przypadku upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3.2. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym
prawidłową realizację niniejszej umowy,
3.3. Wykonawca trzykrotnie nie dotrzymał terminu dostawy.
3.4. Wykonawca dostarcza towar niepełnowartościowy, podlegający reklamacjom, których ilość
przekroczy trzy krotną realizacje w okresie zamówienia.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego
oświadczenia wraz z uzasadnieniem i doręczone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia
§ 12
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA UMOWY
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w niżej
wymienionych przypadkach :
2.1. zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki podatku VAT.
2.2. zmiany nazwy towaru w przypadku, kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru,
który przestał być wytwarzany.
2.3. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy,
2.4. wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego,
2.5. wystąpienia sytuacji niezależnych od stron umowy i działania siły wyższej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Powiadomienie każdej ze Stron umowy jest ważne wyłącznie, gdy dokonane zostało pisemnie
i skutecznie doręczone adresatowi.
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Strony zobowiązane są do wzajemnego pisemnego powiadamiania o zmianie siedziby, adresu,
zmiany formy prawnej w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.
6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu,
5.

§ 13
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy, strony zobowiązują
się rozwiązywać w sposób polubowny w drodze negocjacji.
Ewentualne problemy i sprawy sporne wynikające z wykonania umowy dla których strony nie
znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
FORMA UMOWY

1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach tj. jeden
dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
b/ Oferta wykonawcy.
c/ Formularz cenowy.
Zamawiający:

Wykonawca:
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