UMOWA
zawarta we Frampolu w dniu …………………. r.
pomiędzy:
Samorządowym Zespołem Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol,
reprezentowanym przez
dyrektora – Elżbietę Chmiel
zwanym dalej Zamawiającym,
a
Nazwa:
…………………………………………………………………………………………………...
Reprezentowanym przez…………………………………………………………………………
Siedziba: …………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………… faks: ……………… NIP: …………… REGON: ………………….
www …........................... e-mail: …………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na:
„Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki przy Samorządowym Zespole Szkolnym
we Frampolu” Część nr ……………………………………..
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie od 01 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r.;
1.1 dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ
stosownie dla właściwej części,
1.2 dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
1.3 dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże,
zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami
Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
1.4 w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych
opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka
spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności
do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
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1.5 dostarczać produkty pierwszego gatunku,
1.6 dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające
wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu
w Polskich Normach,

zawarte

posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz

posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3
miesiące),
1.7 dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami
i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych

sanitarnymi
i odżywczych,
1.8 realizować

zamówienia

do

siedziby

Odbiorcy

środkami

transportowymi

dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających
utrzymanie właściwej ich jakości,
1.9 zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających
atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy
realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to
głównie: daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu, stanu higienicznego
samochodu, higieny osobistej kierowcy),
1.10dostarczać podany w tabeli asortyment w godzinach od 6:00 do godziny
7:00

lub

w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym

podanym w formularzu ofertowym), w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi
składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej
do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach
ofertowo-cenowych,
1.11wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Odbiorcę,
znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą
na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
1.12Wykonawca

zobowiązany

jest

przy

każdorazowej

dostawie

przedłożyć

Zamawiającemu fakturę VAT Kupna – Sprzedaży na dane: Nabywca: Gmina
Frampol, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol, NIP: 918-199-38-53, Odbiorca:
Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol
z terminem płatności ….. dni.
1.13Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy
handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4,
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dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych
w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.
§2
1. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu jak najrzetelniejszego wykonywania
niniejszej Umowy mając na uwadze charakter świadczonych przez siebie usług.
2. Ze

strony

Wykonawcy

osobą

odpowiedzialną

za

realizację

umowy

jest:

…………………………………………………………………………………..…………
…..
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: dyrektor
Elżbieta Chmiel
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią
praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.
§3
Wykonawca w zakresie sposobu, czasu i miejsca wykonywania umowy podlega nadzorowi
Dyrektora szkoły lub osoby przez niego wyznaczonej oraz organów nadzorujących
funkcjonowanie szkoły.
§4
1.

Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby wszystkie dokumenty (atesty, certyfikaty
jakości) dostarczanych przez niego artykułów były dostarczane do każdej partii
surowców lub na prośbę Zamawiającego w języku polskim.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania surowców, w czytelnie oznakowanych
opakowaniach zbiorczych (w języku polskim).
§5

1. Za wyświadczone dostawy Wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości zgodnej
z wartościami brutto wynikającymi z faktur VAT Kupna-Sprzedaży w terminie nie
dłuższym, niż …. dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.
3. Dane cenowe określone przez Wykonawcę będą stałe, przez cały okres realizacji umowy.
§6
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Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem
(zmiana stawki VAT)
b) zmiany cen w okresie obowiązywania umowy:
Ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane co kwartał, począwszy od 01 kwietnia
2020 r., w dniach: 01.04.2020 r., 01.07.2020 r. i 01.10.2020 r. Podstawą waloryzacji jest
wzrost ceny za ubiegły kwartał zgodnie ze wskazaniem wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy,
jeżeli ceny wzrosły w tym kwartale, o co najmniej 3%. Zmiany cen w/w mogą być
dokonywane tylko w formie pisemnej.
§7
1.

Jeśli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które
dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane
w terminie określonym w Umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego
na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. W zawiadomieniu określi
prawdopodobny czas opóźnienia, jego przyczynę oraz propozycję rozwiązania zaistniałego
problemu

w

sposób,

który

wyeliminuje

poniesienie

jakichkolwiek

strat

przez

Zamawiającego.
2.

Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu Umowy, wynikające
z nieterminowości dostaw, niewłaściwego przewozu lub dostarczenia niewłaściwej jakości
surowca odpowiada Wykonawca.

3.

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z treści zawartej Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości kwoty zawartej
w Formularzu Ofertowym każdorazowo, za niedotrzymanie warunków Umowy. Jeśli szkoda
poniesiona przez Zamawiającego z powodu opóźnienia Wykonawcy przewyższy kary
umowne, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w kwocie równoważnej
do poniesionej straty (dotyczy niezrealizowania zobowiązań Zamawiającego z winy
Wykonawcy).

4.

W przypadku nieterminowości dostaw, braku dostaw lub dostarczenia przez Wykonawcę
asortymentu niezgodnego z warunkami Umowy, tj. niespełniającego wymogów zawartych
w & 1 niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo powołać Komisję, która stwierdzi
i zawrze na piśmie w formie Protokołu w jakim zakresie zostały naruszone warunki
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niniejszej Umowy. Trzykrotne wykazanie nieprawidłowości stanowić będzie podstawę
rozwiązania niniejszej Umowy.
5.

W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty
określonej w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ, zapłata kary
umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w zakresie
przekraczającym wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6.

Zamawiający, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku
z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, gdy:
Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania ze Strony

a)

Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 1 dnia.
Wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie jego upadłość, albo

b)

gdy zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej.
§8
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie.
§ 10
1.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni
o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego
statusem prawnym.

3.

Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu
adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia
o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności
doręczenia.
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§ 11
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2.

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, jeden egzemplarz umowy otrzymuje Zamawiający.

.........................................
ZAMAWIAJĄCY

...........................................
WYKONAWCA
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