ZP 01/SP - 4/2016
Załącznik nr 4
do SIWZ
UMOWA Nr - wzór
zawarta w dniu .............. w Cieszynie pomiędzy
Gminą Cieszyn, Rynek 1; 43-400 Cieszyn; NIP 548-00-18-504
w imieniu którego działa
Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie
Plac Wolności 7a
43-400 Cieszyn
reprezentowane przez Dyrektora ..................................
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a Firmą ................................................z siedzibą w ..................................przy ul. ............... KRS
nr .................................. ewid. dział. gosp. prowadzonej przez………..............pod nr ..........
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
Umowa została zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO produktów spożywczych
w asortymencie i cenach określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do umowy .
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie dostarczany sukcesywnie w 2017 roku
do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w ilości i terminach określonych przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
3. ZAMAWIAJACY będzie informował telefonicznie WYKONAWCĘ o terminie i ilości
jednorazowej dostawy. Zmówienia na poszczególne partie towarów będą składane pisemnie,
telefonicznie lub faxem.
4. Ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach formularza cenowego podana
jest szacunkowo. Ilość ta może ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy.
5. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia niż
wynika to z określonego umową przedmiotu zamówienia, WYKONAWCY nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO, a dostawy będą realizowane z
zachowaniem obowiązujących cen w umowie.
§2
1. WYKONAWCA oświadcza, że towar:
1) odpowiada obowiązującym normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju
produktów, jest I klasy jakości, świeży, wysokiej jakości sensorycznej i
mikrobiologicznej.
2) spełnia wymogi określone przez ZAMAWIAJĄCEGO i odpowiada wszystkim
cechom określonym w SIWZ i niniejszej umowie.
3) posiada aktualne terminy przydatności do spożycia
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WYKONAWCA będzie realizował dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu
ZAMAWIAJĄCEGO, tj.
Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie
Plac Wolności 7a
43-400 Cieszyn
w terminie 24 godz. od chwili złożenia zamówienia (dot. dni powszednich)
Dostawy będą odbywać się w dni robocze w godz. od 6:30 – 10:00
Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień ustawowo wolny od pracy, towar zostanie
dostarczony w najbliższy dzień roboczy.
Niedostarczenie zamówienia w danym dniu i w godzinach określonych w ust. 3, uprawnia
ZAMAWIAJĄCEGO do dokonania zakupu towaru u dowolnego sprzedawcy i obciążenia
WYKONAWCY poniesionymi kosztami związanymi z zakupem.
WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru do magazynu
ZAMAWIAJĄCEGO wskazanego w zamówieniu, własnym transportem zgodnie z ustawą o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2015.594 z dnia
30.04.2015r), oraz ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21
grudnia 2000 r. (Dz.U. 2015.678 z dnia 15.05.2015r).
Zaoferowane produkty muszą spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.).
§3

1. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru dokonywany będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO w
jego magazynie w oparciu o obowiązujące normy jakościowe oraz złożone zamówienie .
Wraz z każdą dostawą towaru dostarczony musi być Handlowy Dokument Identyfikacyjny.
2. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany towar określa moment odbioru /przekazania/
towaru, którego rozładunek leży po stronie WYKONAWCY.
3. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, że dostarczone wyroby nie są zgodne
z normami jakościowymi lub posiadają wady eliminujące je do spożycia, bądź są niezgodne z
zamówieniem, WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na własny
koszt w ciągu 4 godzin.
4. W przypadku odmowy wymiany wadliwego towaru, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie
prawo do wykonania badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność dostarczonego
towaru z obowiązującymi normami. W przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada
obowiązującym normom, koszty tych badań poniesie WYKONAWCA.
5. ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych.
Wówczas uznaje się iż WYKONAWCA nie dotrzymał terminu dostawy.
6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru.
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§4
W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru
Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych oraz
kosztów przeprowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych.
§5
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 02-01-2017r do dnia 31-12-2017 r.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w
przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczanych towarów nie odpowiada opisowi
przedmiotu zamówienia, wymaganiom sanitarnym i polskim normom, oraz w przypadku:
1) trzykrotnego uchybienia terminu dostaw przez WYKONAWCĘ,
2) braku aktualnych dokumentów świadczących o jakości dostarczanego towaru,
3) zaniechania realizacji dostaw z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA.
§6
Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą przez WYKONAWCĘ wynosi:


netto …………..….zł /słownie…………………………………………………………./

 brutto ………………zł /słownie…………………………………………………………./
§7
1. Na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na zmianę cen
jednostkowych każdej pozycji wskazanej w ofercie tylko w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) w stosunku do obowiązującej w dniu
zawarcia umowy,
2) wzrostu cen towarów o ile łączna wartość kwartalnych wskaźników wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
okresie od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przekroczy 5%,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić po
udokumentowaniu przez
WYKONAWCĘ przesłanek powodujących zmianę i nie mogą być wyższe niż wartość
wskaźników wzrostu cen i podatku VAT.
3. Zmiana cen wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu do umowy.
§8
1.

2.
3.

Należność za dostarczony towar będzie płatna przelewem przez ZAMAWIAJĄCEGO
z konta bankowego, w terminie 21 dni licząc od dnia dostarczenia towaru i
prawidłowo wypełnionej faktury VAT.
Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
polecenia przelewu bankowego na rachunek WYKONAWCY.
W przypadku ewentualnego czasowego braku środków finansowych na zapłacenie za
dostarczony towar WYKONAWCA nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie.
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§9
1.

2.

1.
2.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących sytuacjach i
wysokościach :
1) W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub za rozwiązanie ze
skutkiem
natychmiastowym
umowy
przez
ZAMAWIAJĄCEGO z winy
WYKONAWCY w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy ,
2) W przypadku nieterminowego wykonania dostawy w wysokości 5 % wartości brutto
zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania treści umowy, WYKONAWCA
zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 10
Dopuszcza się wprowadzenia zmian, warunków realizacji umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
WYKONAWCA nie może bez pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 11

1.
2.

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.
W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2015.594 z dnia
30.04.2015r), oraz ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia
2000 r. (Dz.U. 2015.678 z dnia 15.05.2015r), Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.
§ 13
1.
2.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO.
Wszystkie Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

.....................................
Wykonawca

........................................
Zamawiający

