Załącznik nr 5 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dla
zapytania o cenę dla zadania: „Dostawa
produktów spożywczych do stołówki szkolnej
w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach”

Umowa o dostawy

zawarta w dniu ……………………………………. w PRZYTKOWICACH pomiędzy
……………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą
……………………………………………………………………………………………………....
.
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
a
Zespołem Szkół nr 3 W PRZYTKOWICACH
z siedzibą w Przytkowicach 34-141 Przytkowice 542
reprezentowanym przez
Dyrektora – Paweł Porzycki
zwanym dalej Zamawiającym
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
zapytania o cenę została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę produktów
spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w
Przytkowicach Asortyment, ilość, oraz ceny jednostkowe produktów, o których
mowa w ust. 1

określone zostały w formularzu asortymentowo-cenowym

(kalkulacji cenowej zamówienia) ,stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo – cenowym
(kalkulacji cenowej zamówienia) ilości określają przewidywaną ilość produktów
spożywczych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności
od potrzeb wynikających ze zmniejszenia się liczby uczniów i pracowników
szkoły uprawnionych do

korzystania ze stołówki szkolnej

( wzmożona

zachorowalność lub nieobecność uczniów i pracowników szkoły

z innych

przyczyn, wystąpienie dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej itp. ) .
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej na
zwiększeniu ilości dostarczanych produktów spożywczych ze względu na zwiększenie
liczby uczniów lub pracowników szkoły

uprawnionych do

szkolnej.
§2
Wymagany termin realizacji zamówienia :
od daty podpisania umowy –do 30.06.2016

korzystania ze stołówki

§3
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu że dostarczony towar będzie wolny od
wad, będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 2 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony towar będzie odpowiadał przepisom
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).
3.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów spożywczych

sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez
Zamawiającego.
4.

Dostawy następować będą

na podstawie

telefonicznego lub pisemnego

zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie
24 godzin od momentu złożenia zamówienia .
5. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru własnym staraniem,
transportem, na jego koszt oraz ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni
robocze w godzinach od 700 do 800
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów
żywnościowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
7. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod
względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a
także dokonywać sprawdzenia zgodności cen z formularzem asortymentowocenowym.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad
ilościowych lub jakościowych.
9. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru
Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie
nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji.

10. Towar, o którym mowa w ust 8 zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.
Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu
zwrotu kwestionowanej partii towaru.
11. Wykonawca gwarantuje odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów
licząc od dnia dostawy.
12. Przez okres realizacji umowy określony w § 2 Wykonawca musi posiadać
decyzje właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, dotyczącą

możliwości produkcji lub obrotu danego produktu

spożywczego będącego przedmiotem zamówienia.
13. Dostawy mięsa, drobiu i przetworów mięsnych będą odbywać się w zamkniętych
opakowaniach, lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi
stosowne atesty , pojemnikach plombowanych lub metkowanych , czystych i
nieuszkodzonych.. Wędlina powinna być krojona
14. Warzywa i owoce powinny być świeże , bez oznak zepsucia i pleśni .
15. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez
Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą
odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów
oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarnoepidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w
warunkach gwarantujących najwyższą jakość.
16. Produkty spożywcze będą

dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych

opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu,
ilość, datę przydatności do spożycia ,nazwę i adres producenta , oraz inne
oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
żywnościowego.
17. Dostarczane produkty spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy
każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane
przepisami prawa żywnościowego.

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy
i wszelkie spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego jak i wobec
osób trzecich, na rzecz których przedmiot umowy jest bezpośrednio
wykonywany.

§4
1. Za wykonanie dostaw określonych w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie wg ilości

produktów spożywczych i

ich

cen

jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (kalkulacji
cenowej zamówienia ) na daną część zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
2. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków, ceł, transportu do magazynu
Zamawiającego, a także rabaty, opusty itp., których Wykonawca zamierza
udzielić.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia nie przekroczy
kwoty :
netto ……………...zł (słownie: ………………………………………………………………….)
brutto……..………zł

(słownie:

………………………………………………………….…)

łącznie z podatkiem VAT
4.

Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na

podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów
spożywczych, i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu
asortymentowo-cenowym (kalkulacji cenowej zamówienia ) .
§5

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur
częściowych w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego,
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
3.

W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4.

Do faktury Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§6
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary
umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i
wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia od umowy lub danego zamówienia przez Zamawiającego z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiającyw wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda
przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§7
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności tej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje ewentualne zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zwiększenia ilości dostarczanych produktów spożywczych ze względu na
zwiększenie liczby uczniów lub pracowników szkoły

uprawnionych do

korzystania ze stołówki szkolnej.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający może dokonać
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, a ewentualna zmiana może
nastąpić ze skutkiem od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i wejścia w życie ustawy
zmieniającej wysokość stawki podatku VAT do dnia zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, po złożeniu stosownego wniosku o dokonanie takiej zmiany przez
Wykonawcę.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo
części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w razie:
a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy,
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
c) utraty

uprawnień

do

wykonywania

usług

objętych

zakresem

przedmiotowym niniejszej umowy.
d) naruszania przez wykonawcę zasad wykonania umowy określonych w § 3

niniejszej umowy pod warunkiem bezskutecznego wezwania do
należytego jej wykonania.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (wykreślenia) lub zamiany produktu z
listy przygotowanej w specyfikacji na inny o podobnym składzie w związku z
wprowadzeniem od dnia 01.09.2015 roku w życie ustawy dotyczącej bezpieczeństwa
żywności i żywienia między innymi w placówkach szkolnych .

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy są Sądy
Powszechne dla Siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2
egzemplarze dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy :

1 .Załącznik nr 1 - SIWZ
2.. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (Kalkulacja cenowa
zamówienia ) na daną część zamówienia

Zamawiający

Wykonawca

