Załącznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ..../2017

zawarta

w

dniu………………….…...2017

r.

roku

w

wyniku

przeprowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z późn. zm.) pomiędzy :
Powiat Ełcki, adres Powiatu: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP Powiatu: 8481827319 –
reprezentowany przez: Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku - Pana
Artura Bońkowskiego, adres Jednostki Organizacyjnej : ul. Kajki 4, 19-300 Ełk zwanym
dalej Zamawiającym
a:
………………………………………………………………..…………………………………
reprezentowaną przez :…………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści.

§1
Przedmiotem umowy jest „Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 6 im.
Macieja Rataja w Ełku, 19-300 Ełk, ul. M. Kajki 4” dotycząca części…………………………
do siedziby Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy (załącznik nr 5 i 5A do
SIWZ), stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§2
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w asortymencie i ilości określonej przez
Zamawiającego podczas złożenia zamówienia w formie telefonicznej lub faksem do
godziny 1500.
2. Termin realizacji dostawy odbywa się ………………………….. (zgodnie ze
złożonym formularzem ofertowym w terminie określonym przez Wykonawcę zgodnie
ze SIWZ). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do magazynu
Zamawiającego w uzgodnionym terminie w godz. 700 – 830.
3. W przypadku zamówień składanych w piątek lub w dniu poprzedzającym święto za
dzień następny realizacji dostawy uznaje się najbliższy dzień roboczy.
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4. Dostarczany towar winien być w opakowaniach zbiorczych szczelnie zamkniętych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia towaru w razie potrzeby.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego korygowania ilości
zamawianego towaru.
7. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.

§3
1. Wykonawca gwarantuje terminowość dostaw do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, wraz z rozładunkiem i na własny koszt i ryzyko.
2. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne i HACCP do
przewozu produktów spożywczych.

§4
1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży –
w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 pełnego terminu
ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom
jakościowym, o odpowiedniej gramaturze (określonej w formularzu asortymentowocenowym), zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak,
zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu
dostarczenia towaru przez Wykonawcę, a jakościowych w chwili ich ujawnienia.
3. W przypadku stwierdzonych wad w dostarczonym towarze, eliminującym go ze
spożycia lub o cechach niezgodnych z podanymi w „Formularzu asortymentowocenowym”, Wykonawca niezwłocznie dokona wymiany wadliwego towaru na nowy,
pełnowartościowy na własny koszt tego samego dnia.

§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, za nieterminowe wykonanie zleconej
dostawy, Wykonawca pokryje w pełnej wysokości koszty poniesione z tego tytułu
przez Zamawiającego.
3. W przypadku braku asortymentu będącego przedmiotem umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zakupu niedostępnego lub niedostarczonego asortymentu
u osób trzecich.
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4. W przypadku zaistnienia potrzeby zamówienia asortymentu pokrewnego, którego
nieprzewidziano w postępowaniu Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia go
u Wykonawcy, jednakże w przypadku jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo
zakupu niedostępnego produktu u osób trzecich.

§6
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto:…………………….………………..zł.
słownie:…………………………………………………………………………………,
zgodnie z otrzymaną ofertą przetargową stanowiącą integralną część niniejszej
umowy.
2. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych określa formularz cenowy,
który staje się załącznikiem do umowy.
3. Wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do
Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
4. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości
zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo
dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
5. Zamawiający zapłaci tylko za zamówiony towar.
6. Łączne ilości zamawianych produktów, które dostarczone będą, w okresie
obowiązywania umowy, do Zamawiającego określone w załączniku nr 5A (formularz
cenowy), który jest integralną częścią umowy są wartościami szacowanymi.
W przypadku rozbieżności miedzy zamówieniami planowanymi a faktycznymi,
Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych niż te wynikające
z ilości zamówionych produktów.
7. W przypadku, gdy ilości zamawianych produktów będą większe niż szacowane
w SIWZ dostarczane one będą do Zamawiającego po cenach określonych w umowie.

§7
1. Cena jednostkowa produktów oraz wartość umowy mogą ulec zmianie nie częściej niż
raz na kwartał i nie więcej niż o kwartalny wskaźnik wzrostu cen i usług
konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS opublikowany w Monitorze Polskim.
2. Zmiana ceny wymaga formy pisemnej.
3. Zmiana ceny na niższą niż określona w ofercie nie wymaga przedłożenia przez
Wykonawcę udokumentowania.
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4. Strony ustalają, iż wartość brutto przedmiotu umowy, a w konsekwencji kwota
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, może ulec zmianie w razie zmiany
w trakcie wykonywania umowy ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku
nie będzie konieczne sporządzanie aneksu do niniejszej umowy, a wysokość
należnego z tytułu zrealizowanych dostaw wynagrodzenia brutto ustalona zostanie
z uwzględnieniem kwoty podatku VAT wynikającej ze stawki tego podatku
obowiązującej w dniu wystawionej faktury.

§8
1. Należność za dostawę artykułów realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy
w ciągu 7 lub 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
4. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

§9
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 10
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 1

§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia, a w przypadku naruszenia przez Dostawcę istotnych
postanowień umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
2. Umowa

może

być

wypowiedziana

przez

Zamawiającego

ze

skutkiem

natychmiastowym w przypadku:
a) trzykrotnej

reklamacji

dostawy

towaru

złej

jakości,

niezgodnej
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z obowiązującymi normami lub brakami ilościowymi;
b) powtarzającego się niedotrzymania terminu określonego § 2 pkt 1 i 2.
3. Jeżeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę odsetkami ustawowymi
od wartości opóźnionego zadania w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku opóźnienia płatności przekraczającej termin zapłaty określony w § 8
Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności.
5. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do treści umowy:
a) zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem
okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidziały w chwili zawierania
Umowy;
b) wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron,
ani przez niezawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może
być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą
stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy.
Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia
zmian stanu prawnego;
c) w takiej sytuacji, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
wszystkim

zgodny zamiar

wykonania

przedmiotu

umowy,

określają

w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe
prawa i obowiązki.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w Ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn.
zm.)
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisu Kodeksu postępowania cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 14
Wszelkie spory na tle realizacji niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozwiązać
polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

§ 16
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Formularz ofertowy oraz formularz cenowy.

Zamawiający:

………………………………………...…

Wykonawca:

…………………………
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