Załącznik Nr 6 do SIWZ
ZSzPzOI.271.1.2019
PROJEKT UMOWY nr ....../…….
zawarta w Orłach w dniu …………….. roku pomiędzy:
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, ul. Szkolna 1,
37-716 Orły zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Panią Renatę Iwanów - Dyrektora Zespołu
a
................................................................................................. z siedzibą ................................
wpisanym w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (CEiDG) 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 zawiera się umowę
o następującej treści.
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (wymienić pakiet(y)) do siedziby
Zamawiającego w ilości, asortymencie i cenie określonej w załączniku 1 do umowy, stanowiącym
integralną część umowy.
§2
1. Wykonawca dostarczy towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do
spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r.
poz.1252 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2178),
3) rozporządzeniami z nimi powiązanymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w
pierwszym gatunku, przed upływem połowy terminu ważności oraz z cechami podanymi w SIWZ.
3. Zamawiany towar musi być świeży, posiadać świadectwo jakości, ważną datę przydatności do
spożycia. Mięso i wędliny powinny być świeże, nie mrożone, dostarczane w czystych,
zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin, codziennie lub na każde zamówienie
telefoniczne Zamawiającego. W przypadku mięsa i produktów mięsnych wykonawca musi
posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym, będącym
przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy
produktów.
5. Wykonawca realizujący zamówienie w ramach Pakietu 2 zobowiązany jest użyczyć nieodpłatnie
Zamawiającemu zamrażarki o poj. co najmniej 300l.
6. Wykonawca realizujący dostawę produktów określonych w Pakiecie 1 zobowiązany jest
dostarczać karty tych produktów.
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7. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych co
najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego za
pośrednictwem faxu (z potwierdzeniem transmisji) lub telefonicznie.
8. Realizacja dostaw będzie odbywać się według potrzeb Zamawiającego w dni robocze od
poniedziałku do piątku do godziny 6:00 lub w innych terminach uzgodnionych każdorazowo z
upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.
9. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do
Zamawiającego mieszczącej się w Orłach, przy ulicy Szkolnej 1 środkiem transportu
Wykonawcy, przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez
pracownika Zamawiającego.
10. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego
przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
11. Faktyczna ilość zamawianych artykułów żywnościowych zależna będzie od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w SIWZ ilości artykułów
żywnościowych są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich
zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
§3
1. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą
Wykonawcy za pośrednictwem osoby dostarczającej towar w momencie jego odbioru, po ich
stwierdzeniu przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 6 h od
chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w
całości uznaną przez Wykonawcę.
3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie ustalonym
z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, nie krótszym niż 24h, wymienić towar na wolny
od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie.
4. W przypadku braku realizacji zamówienia w uzgodnionych terminach Zamawiający ma prawo
dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę wszelkimi
kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne.
5. W przypadku rozbieżności, co do oceny jakości zakwestionowanej dostawy dostarczonych
wyrobów strony sporządzają protokół reklamacji oraz komisyjnie, w sposób określony Polską
Normą, dokonują pobrania próbek zakwestionowanych wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie, na własny koszt, dostarczyć pobrane próbki wyrobów do właściwej dla
Zamawiającego jednostki kontroli. Koszty przeprowadzonych badań pokrywa Wykonawca lub w
przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiający.
§4
1. Ze strony Zamawiającego jest osobą upoważnioną do kontaktów, a także do składania zamówień i
reklamacji:
………………………………………………………………………………………
tel/fax ……………………….. lub ……………………………..
2. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnioną do kontaktów w tym do odbioru zamówień i reklamacji
jest:
…………………………………………..
tel/fax ………………………………..
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3. Strona zainteresowana poinformuje drugą stronę niniejszej umowy w formie pisemnej o
każdorazowej zmianie osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówień, a w
szczególności o zmianie zakresu upoważnienia, zmianie jej danych i numerów telefonów.
§5
1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony wynagrodzenie określone
jako iloczyn ilości zamówionego towaru i cen jednostkowych zawartych w ofercie, przy czym
maksymalna wysokość wynagrodzenia ogółem za okres obowiązywania umowy nie może być
wyższa niż:
Wartość netto:
słownie:
Podatek VAT:
słownie:
Wartość
brutto:
słownie:
2. Całkowita wartość umowy nie może ulec zwiększeniu podczas jej trwania.
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę po każdej dostawie. W przypadku dołączania do dostawy tylko dokumentu WZ,
Wykonawca niezwłocznie prześle fakturę pocztą.
4. Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała cenowe oraz ilościowe rozbicie przedmiotu
zamówienia wymienionego w Załączniku nr 1 dołączonego do niniejszej umowy.
5. Potwierdzeniem odbioru zamówionego towaru jest złożenie na fakturze lub dokumencie WZ, pod
pieczątką firmową kupującego podpisu przez osobę, która faktycznie towar od Wykonawcy
odebrała.
6. Termin płatności faktury wynosi ………….. dni od dnia doręczenia oryginału faktury
Zamawiającemu przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego. Forma płatności - przelew na wskazane przez Wykonawcę konto.
7. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności
przysługujących mu względem Zamawiającego.
§6
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od
czasu odstąpienia;
2) w wysokości 0,2% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia
terminowi określonemu w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Nie zmienia to
uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 2 umowy;
3) w wysokości 3% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od
czasu odstąpienia;
4) w wysokości 0,5% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia
terminowi określonemu w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
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2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca został
przez Zamawiającego obciążony dwukrotnie karami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 2 i 4.
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 formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części dostaw.
3. Zamawiający odstąpi od umowy w wypadku określonym w ust. 2 w terminie 1 miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty za część umowy
zrealizowaną do daty odstąpienia od umowy.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania
produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem
zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji
zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie
zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż
w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez
Zamawiającego propozycji zamiennika.
2. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru.
3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień umowy
innych niż opisane w ust. 1 i 2, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru.
§9
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać: od dnia 02.01.2020 do dnia 31.12.2020r.,
jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto, o której mowa w § 5 pkt 1.
2. W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu
żadne roszczenia.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
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rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której
mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo
i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Integralną częścią umowy jest:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Oferta Oferenta z dnia ……………………………… r., wraz z załącznikami.
§ 13
1. W kwestiach nie uregulowanych przez umowę znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………………

…………………………………….
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