Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ................. 2017 roku pomiędzy:
Zespołem Szkół w Mętowie, 20-388 Lublin, Mętów 124 , REGON 060275144, NIP 713-29-74-085,
Reprezentowanym przez Panią Barbarę Ufnal – Budzyłę – Dyrektora szkoły,
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym’’
a
…………………………………..……………………….…….. wpisanym do rejestru ……………….…….,
REGON:………………………………..…………….., NIP……………………………..……………………….
Reprezentowanym przez:……………………………………………………….………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
na „Dostawę produktów i artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole
Szkół w Mętowie”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm). W wyniku przeprowadzonego postępowania na
udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie o nr: ……………………… oferta Wykonawcy
została wybrana jako najkorzystniejsza. Integralna część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz z
załącznikami oraz oferta wykonawcy wraz z załącznikami.
§1
1. Dostawa obejmuje część /części tj. :……………………………….…….. zgodnie z załącznikiem
nr ……… do umowy.
2. Łączna wartość zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym wynosi (brutto): dla części
…………………….zł, słownie: …………..…………………………………………………………....…zł,
3. Ceny dostawy wskazane w ofercie są stałe i niezmienne w czasie obowiązywania niniejszej
umowy, z wyjątkiem cen sezonowych (zgodnie z SIWZ)

§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2018 r.
§3
1. Dostawy będą realizowane na podstawie zleceń Zamawiającego faksem lub telefonicznie.
Zamawiający w zleceniu wskaże zamawiane produkty oraz ich ilości.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar na drugi dzień od złożenia
zamówienia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.00 do 8.00.
W przypadku, gdy kolejnym dniem od dnia złożenia zamówienia jest (są) dzień (dni) wolne od
pracy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w pierwszy pracujący dzień po
dniu (dniach) wolnym (wolnych) od pracy w godzinach od 7.00 do 8.00.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar na własny koszt do siedziby
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych
produktów spożywczych ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie liczby przygotowywanych
posiłków.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wyszczególnionego w załączniku do SIWZ
asortymentu na inne równoważne produkty. Wartość powyższej zmiany, nie może przekroczyć
ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych
znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w §3 ust.1
2.

W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie o tym Wykonawcę, który ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości
dostarczanego towaru i w tym samym dniu do godz. 9.00 dostarczy produkty o wymaganej jakości i
w żądanej ilości.
§5

1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę zgodnie z dokumentem odbioru podpisanym przez upoważnione do tego osoby,
w terminie do ……………….. dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie ilości faktycznie dostarczonych
towarów oraz cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym wykonawcy, stanowiącym
integralną część umowy.
3. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do
siedziby Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 5% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy;
b) 10% wartości planowanego do dostarczenia towaru danego dnia w terminie określonym w §3
ust. 2 oraz §4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu tego towaru.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na ogólnych zasadach.
§7
1. W Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:
a) 5% wartości umowy brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem przypadku określonego w §3
ust. 4 i 5 oraz §8,
b) 1% wartości towaru dostarczonego w razie nieodebrania go w terminie. Nie dotyczy to
przypadku, gdy nieodebranie towaru nastąpi z powodu rozbieżności między złożonym
zamówieniem a dostarczonym towarem.
§8
1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności, której nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonywania części umowy.

3. W razie rażącego naruszania postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się
opóźnień w realizacji dostaw lub złych wymagań jakościowych dostarczanych produktów, mimo
bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, stronie poszkodowanej przysługuje prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy strony naruszającej.
§9
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy możliwe są jedynie w przypadku zaistnienia
okoliczności skutkujących koniecznością ich wprowadzenia, a okoliczności te nie mogły być
przewidziane w chwili zawarcia umowy. Zmiany są dopuszczalne tylko w zakresie, w jakim
jest to uzasadnione zaistniałymi okolicznościami.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym :
a) zmiany wyszczególnionego w załączniku do SIWZ asortymentu na produkty równoważne, przy
zachowaniu warunku, że wartość powyższej zmiany, nie może przekroczyć ceny oferty
wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza
b) zmiany ceny w przypadku zmiany stawek podatkowych (np.: podatku Vat), których wykonawca
nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a także w pozostałych przypadkach, o których mowa w Roz. XV SIWZ.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażonej
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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