Załącznik 3(wzór umowy)

Pieczęć Wykonawcy
UMOWA nr ......
zawarta w dniu ....................2014 roku pomiędzy:
Szkołą Podstawową nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik169a,
identyfikującym się NIP: 813-14-72-548 zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Bożenę Gwizdała - dyrektor szkoły, działającą na podstawie pełnomocnictwa zarządzenia
nr 25/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2012 roku
a
................................................................................................. z siedzibą ................................
wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej/ pod nr.
..............................., identyfikującym się NIP: ............................, zwanym w dalszej części
umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
..................................................................,
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ……………………….
w ilości, asortymencie i cenie określonej w załączniku nr1 do umowy, stanowiącym
integralną część umowy.
2. Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe.
3. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów
Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń
Państwowego Zakładu Higieny itp.) wraz ze wskazaniem producenta.
4. Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji w
oryginalnym opakowaniu.
5. Wykonawca powinien zachować wymagane przepisami warunki
transportu i
przechowywania dostarczanego towaru.
6. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu
identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.
7. Wykonawca użyczy nieodpłatnie pojemniki przy każdorazowej dostawie towaru do
siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.
8. Zamawiający może dokonać zamiany ilości poszczególnego asortymentu.
9. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru.
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
§2
1. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.09.2014r. do dnia 31.07.2015 roku.
2. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby
Zamawiającego
3. Dostawa będzie realizowana odpowiednio:

część I - świeże warzywa i owoce- dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
część II - wyroby piekarskie - dostawa codziennie w drugim dniu od złożenia
zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30- 7.30
część III - mrożone artykuły spożywcze; dostawa w drugim dniu od złożenia
zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
część IV - jaja kurze świeże - dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
Część V - artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery- dostawa w
drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 12.00.
część VI - mięso świeże, wędliny i drób- dostawa w drugim dniu od złożenia
zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00.
Część VII mleko i produkty mleczarskie- - dostawa w drugim dniu od złożenia
zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
§3
1. Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o terminie dostawy oraz wskaże
zamawiane produkty z podaniem ilości.
2. Do składania zamówień i odbioru dostaw ze strony Zamawiającego upoważnione są:
Maria Rajzer - intendent oraz Jolanta Janda kier. kuchni.
3. W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych, Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który ma obowiązek uznania reklamacji
jakości i ilości dostarczanego towaru i w tym samym dniu dostarczy produkty o wymaganej
jakości i w żądanej ilości. Dostawa towarów niespełniających wymagań jakościowych
będzie uznana pod względem skutków na równi z brakiem dokonania dostawy, co będzie
uprawniało Zamawiającego do naliczenia kar umownych tak jak w przypadku zwłoki w
dostawie.
4. W razie dostarczenia towaru niespełniającego warunków jakościowych Wykonawca jest
zobowiązany do jego odbioru nie później niż 24 godziny od zgłoszenia tego faktu przez
Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może dokonać
utylizacji tego towaru a wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tego wynikających.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
brutto:.............zł (słownie ........................................................zł), w tym
podatek od towarów i usług (VAT) ............ zł (słownie ................................................ zł),
nie wyższe jednak aniżeli suma płatności określona zgodnie z ust. 2 poniżej.
2. Płatności z tytułu przedłożonych faktur częściowych to jest za dostarczone produkty, będą
realizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni, od dnia przedłożenia faktury i
będą one stanowić iloczyn ilości dostarczonych produktów oraz ich cen jednostkowych
określonych w załączniku 1 do umowy.

3. Zamawiający zapłaci faktury, o których mowa w ust. 2 tylko za produkty przyjęte przez
Zamawiającego, których jakość nie budziła wątpliwości.
4. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za
każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności.
5. Ceny jednostkowe podane w załączniku 1-7 nie ulegną zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
§5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. Ilekroć suma
kar umownych nie pokryje całej szkody poniesionej przez Zamawiającego przysługuje mu
odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości szkody.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto,
o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Z tytułu zwłoki w dostawie, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy kary umownej
w wysokości 30 % ceny brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki nie więcej
jednak niż 100% ceny brutto niedostarczonego towaru. Zwłoka może dotyczyć całości
dostawy lub poszczególnych jej części. Za zwłokę w dostawię uznaje się dostarczenie
towaru niespełniającego warunków jakościowych, który uznaje się za niedostarczony do
czasu jego wymiany na towar pełnowartościowy.
5. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się opóźnienia w dostawach, Zamawiający będzie
miał prawo zastosować przepis ust. 2, tj złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które
to prawo może wykonać do dnia 31.07.2014.roku
§6
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia.
§7
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
§8
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

..........................................

Wykonawca:

..........................................

Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr1 –Wykaz produktów wraz z cenami jednostkowymi

