
Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy

Umowa na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Internatu Międzyszkolnego na

rok 2018 zawarta dnia …………………….w Starym Sączu

pomiędzy:

…………………………………………  z  siedzibą  przy  ul.  ………………………………………………………………

NIP; …………………………………….., REGON; ……………………………………., reprezentowanym przez:

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

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

..............................................................., z siedzibą : .................................................

reprezentowanym przez : ...............................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza  umowa  została  zawarta  z  Wykonawcą,  wyłonionym  w  wyniku  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na  „Sukcesywna  dostawę  artykułów  żywnościowych  dla  Internatu  Międzyszkolnego  na  rok

2018, ul. I. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna  dostawa  …………………….……………………………...–  część

nr ..... – zwanego dalej przedmiotem umowy lub towarem, zgodnie z asortymentem i ilością

określoną w załączniku nr 1a do niniejszej umowy.

§ 2

1.  Miejscem  dostawy  przedmiotu  zamówienia  jest  Magazyn  Żywnościowy  Internatu

Międzyszkolnego w Starym Sączu ul. I. Daszyńskiego 19.

2.  Strony ustalają,  iż  dostawy przedmiotu  zamówienia  będą odbywały  się  w ciągu  1 dnia

(z  wyjątkiem  niedziel  i  świąt  państwowych  )  w  godzinach  od  600 do  900 wg zamówień

cząstkowych składanych przez Zamawiającego na jeden dzień przed dostawą.

3. Dostawy towaru będą odbywać się transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczony  towar  każdorazowo  rozładować  i  wnieść

do magazynu Zamawiającego.

5. Dostawy nie zamawiane nie będą przez Zamawiającego przyjmowane. 

6.  Zamawiający  zgodnie  z  art.  34  ust.  5  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  określił

maksymalną ilość przedmiotu zamówienia; jednocześnie wskazując, korzystając z prawa opcji,

minimalny zakres zamówienia w ilości 70% wartości umowy.



§ 3

1.  Wykonawca  gwarantuje,  dostawy  przedmiotu  umowy  w  asortymencie  i  ilościach

wynikających ze składanych zamówień.

2. Dostarczany towar musi być każdorazowo świeży, dobrej jakości, przydatny do żywienia

wychowanków  i  innych  osób.  Przedmiot  zamówienia  w  momencie  dostarczenia  musi  być

dostarczony w terminie jego przydatności do spożycia.

3. Wszystkie towary będące przedmiotem dostawy spełniać będą prawem określone wymogi

dla zamawianych produktów żywnościowych oraz wymogi zdrowotne żywności.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  towar  w  odpowiednich  opakowaniach  oraz

transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed

czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp.

5.  Sprawdzenie  zgodności  dostawy  ze  złożonym  zamówieniem  nastąpi  w  momencie

dostarczenia towaru do miejsca określonego w § 2 ust. 1.

6. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących ilości i jakości za pomocą listu,

faksu,  poczty elektronicznej i  innych środków komunikacji.  Wykonawca zobowiązuje się  do

uzupełnienia  ilości  oraz  wymiany  towaru na  pełnowartościowy  w  ciągu  24  godzin  od dnia

otrzymania informacji.

7. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie odmowy wymiany towaru na pełnowartościowy, Zamawiający może wypowiedzieć

umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4

1) Wartość całego zamówienia objętego niniejszą umową wynosi ;

Brutto……………..............zł(słownie:................................................................................

……………………………./100

2) Strony umowy uzgadniają, że w czasie jej realizacji w rozliczeniach finansowych stosowane

będą ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie Wykonawcy o której mowa w § 1.

3) Strony umowy ustalają niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zapłata

za dostarczone partie towaru dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy

nr ……………………………………………………………………. W terminie  ……. dni licząc od daty otrzymania

faktury przez Zamawiającego.

4) W razie opóźnienia w zapłacie, Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe.

§ 5

1) Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

2) Umowa wygasa z chwilą zakończenia okresu na który została zawarta.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do wyczerpania

maksymalnej wartości umowy bez zmiany ceny jednostkowej towaru.



§ 6

1.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  zgodnie  z  art.  145  ustawy  prawo  zamówień

publicznych,  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie

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

umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.  Powtarzające  się  przypadki  niedochowania  warunków  umowy  przez  Wykonawcę

tj.  nieterminowe  lub  niezgodne  pod  względem  asortymentu  bądź  ilości  z  zamówieniem

realizacji dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanego

towaru  daje  Zamawiającemu  podstawę  do  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem

natychmiastowym.

4.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania faktycznego części umowy.

5. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać

je  będzie  odszkodowanie  w  formie  kar  umownych  z  następujących  tytułów  oraz  w

następujących wysokościach:

Wykonawca zapłaci kary umowne:

5.1. za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości

0,2 % wartości brutto zamówionej partii towaru – za każdy dzień opóźnienia,

5.2. za opóźnienia w wymianie zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości

w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy

dzień opóźnienia.

5.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10

% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego

wysokość kar umownych.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego potrącenia kar umownych z wystawionej

przez Wykonawcę faktury za zrealizowaną dostawę na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  nastąpić  wyłącznie  w  granicach

unormowania art. 139, 140 i 144 ustawy prawo zamówień publicznych, SIWZ oraz ogłoszenia

o zamówieniu oraz za zgodą obu Stron i wymagają form pisemnych aneksów pod rygorem

nieważności.

§ 8

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



§ 9

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd

właściwy do siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

1. Formularz ofertowy ogólny

2. Formularz cenowo-asortymentowy

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :


