
                                Załącznik Nr 3   

 Postępowanie nr NP/214/D/SP7/18

UMOWA NR …..........................

Zawarta w dniu 02.01.2019 roku w Czeladzi pomiędzy:

Miastem Czeladź – Szkoła Podstawowa nr 7  im. 1000-lecia Państwa Polskiego

z siedzibą w Czeladzi 41-253, ul. Spacerowa 2; 

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szkoły Pana Artura Polaka

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a

………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..REGON:………………………. NIP:

…………………

z siedzibą w  ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trakcie  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zaproszenia do składania ofert  na

podstawie  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  o  wartości  nieprzekraczającej  kwoty

wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2018r., poz. 1986) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:

Zakup wraz  z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 7 w

Czeladzi im. 1000-lecia Państwa Polskiego 

w okresie od 2 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.

w części:  (odrębna umowa na każdą część)

Część A -WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE I PRZETWORZONE
Część B – MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Część  C-POZOSTAŁE  PRODUKTY  SPOŻYWCZE,  NABIAŁ,  JAJA,

PIECZYWO
Część D- RYBY I MROŻONKI

w ilości i  cenie wynikającej ze złożonej oferty stanowiącej integralna część umowy. 
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2. Szczegółowy przedmiot niniejszej umowy określa  zaproszenie do składania ofert,  oraz oferta

Wykonawcy (formularz ofertowy oraz arkusz wyceny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik

do formularza ofertowego), stanowiące integralną cześć niniejszej umowy. 

3.  Przedmiot  umowy  realizowany  będzie  sukcesywnie  w  asortymencie  i  ilościach  wynikających

z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego. 

4. Ilość poszczególnych artykułów i rodzaj asortymentu ujęta w opisie przedmiotu zamówienia oraz

ofercie zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby (w

związku  ze  zmienną  ilością  dzieci  korzystających  z  posiłków)  ze  strony  Zamawiającego.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  dostawy  bądź  części  dostawy  w  każdej

pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony o 40% (tj. zrealizowany w co

najmniej 60%)  ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego

tytułu. Umowa będzie realizowana do wysokości określonej w § 3.

5. Oferowane  produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego

asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP  oraz

posiadać  oznaczony  odpowiedni  dla  danego  asortymentu  termin  ważności  zapewniający  jego

bezpieczne spożycie.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. 

§ 3

Wynagrodzenie - Warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy    wynagrodzenie   określone  na  podstawie  oferty

przedstawionej w postępowaniu do wysokości :

Netto :                               zł Słownie: 

Brutto :                              zł Słownie: 

W tym VAT:                       % W wysokości  :                                       zł 

2.Ceny dostarczanych towarów, które zostały określone w ofercie cenowej do niniejszej umowy

stanowią podstawę ustalenia ostatecznej wartości zamówienia.

3. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy   stanowiącym załącznik do

umowy będą waloryzowane kwartalnie wskaźnikiem cen żywności  i napojów bezalkoholowych wg

„Cen w Gospodarce Narodowej” (strona internetowa GUS) lub „Biuletyn Statystyczny” (miesięcznik

GUS)  za  kwartał  poprzedni-  jeżeli  wskaźnik  wzrostu  cen  w  danym  kwartale  w  stosunku  do

poprzedniego przekroczy 5%.   

4.  Wszelkie  zmiany  cen  zostaną  wprowadzone  aneksem  do  umowy  po  ich  uprzednim

udokumentowaniu przez Wykonawcę, tj, przedłożeniem wydruku z powyższych publikacji

5.  Kwota  należności  zostanie  każdorazowo  obliczona  na  podstawie  cen  jednostkowych  i  ilości

faktycznie dostarczonych towarów. 
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6.Wynagrodzenie  ostateczne  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wynikać  będzie  z  rzeczywiście

wykonanych  dostaw  (rzeczywiście  dostarczonych  ilości  przedmioty  umowy  i  cen  jednostkowych

netto) potwierdzonych przez Zamawiającego, ale nie może przewyższyć kwoty umowy określonej w

umowie w ust. 1. 

7. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawionych prze Wykonawcę. Wypłata

należności  Wykonawcy, płatna będzie przelewem na jego konto,  w terminie do  30 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego  na konto  Wykonawcy : 

Konto : 

9.  W  przypadku  różnic  pomiędzy  fakturą  a  zamówieniem lub  cenami  produktów zawartymi  na

fakturze  a  cenami  zawartymi  w  ofercie,  upływ  wyżej  wymienionego  terminu  płatności  ulega

zawieszeniu do momentu wyjaśnienia rozbieżności.

10.Dane do fakturowania:

Nabywca:  Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź NIP 625 24 48 720

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego, ul. Spacerowa 2, 41-253 Czeladź

§ 4

Warunki dostawy Towaru

1. Wykonawca  zamówienia  bez  zgody  Zamawiającego  nie  może  powierzyć  dostaw  art.

żywnościowych osobie trzeciej.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie,  że  w okresach  przerw  wynikających  z  kalendarza  świąt  i  dni

wolnych  od  zajęć  zamówienia  nie  będą  realizowane  albo  będą  realizowane  w  ograniczonym

zakresie. 

3. Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez

Zamawiającego  miejscu  (bez  dodatkowych  opłat).  Ma  być  dostarczony  do  Zamawiającego

odpowiednim  środkiem  transportu  dopuszczonym  do  transportu  żywności,  spełniającym  wymogi

obowiązujących   przepisów  sanitarnych  w  opakowaniach  gwarantujących  bezpieczny  transport

i magazynowanie. Pojemniki  i opakowania muszą posiadać atesty PZH odnośnie dopuszczenia do

kontaktu  z żywnością.  Pojemniki  transportowe  mają  być  czyste,  bezwonne  i  zapewniające

zachowanie właściwej jakości  towaru w czasie transportu. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie zamówionego  towaru na miejsce wskazane przez

Zamawiającego  w  jego  siedzibie  oraz  realizowanie  zamówienia  od  poniedziałku  do  piątku  w

godzinach od 600 do 700 na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego najpóźniej w dniu

poprzedzającym dostawę.

5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu oraz

ponosi z tego tytułu wszelkie skutki materialne i prawne. 

6. Reklamacja zgłoszona zostaje Wykonawcy niezwłocznie  w chwili/ w dniu dostawy. 
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7. W  przypadku zgłoszenia  reklamacji Wykonawca zobowiązany jest  na swój koszt dostarczyć

Zamawiającemu  towar  zgody  z  umową  bądź  też  uzupełnić  zamówienie,  jeśli  reklamacja  dot.

wyłącznie braków ilościowych. 

8.  Czas reakcji  Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego  i  wymiana wadliwego towaru i  / lub

dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego  towaru  wynosi  do 2 godzin. 

9. Wykonawca dostarcza świeży towar  posiadającego  termin przydatności do spożycia minimum 14

dni  od  dnia  dostawy  (w przypadku  mleka  i  tłuszczy  termin  wynosi  minimum 30  dni).  Artykuły

spożywcze, napoje muszą posiadać termin przydatności do spożycia wynoszący minimum 6 miesięcy

od dnia dostawy. 

10. Wykonawca  przyjmuje zwrot żywności w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jej złej

jakości (uszkodzonych opakowań lub nieodpowiedniego terminu przydatności do spożycia)

11. Wykonawca  dostarczania wraz z towarem dowody  dostaw „WZ”

12.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny środków transportu, którymi dostarcza

towar oraz za terminowość dostaw.

13. Zamawiający zobowiązuje się do:

a)  wystawienia  zleceń/zapotrzebowań  dla  Wykonawcy  pisemnie  lub  telefonicznie  najpóźniej  na

dzień przed planowaną dostawą

b)  odbioru  przedmiotu  umowy  w  terminie  wcześniej  umówionym,  zgodnie  ze  zleceniami  pod

warunkiem dostawy zgodnej z przedmiotem zamówienia pod względem jakościowym i ilościowym

c) realizacji wystawionych faktur VAT po ich wcześniejszej weryfikacji.

§ 5

Kary umowne 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

lp Powody naliczenia kary Wysokość kary
1) Zamawiający odstępuje od umowy z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

5% wartości umowy brutto określonej w 

§ 3 ust 1,
2) Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z 

powodu przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,

10 %  wartości umowy brutto określonej 

w § 3 ust 1

3) Za  nieterminowe wykonania dostawy 2 % wartości brutto danej dostawy za 

każdą godzinę opóźnienia
4) Za dostarczenie  towaru jakościowo nie 

odpowiadającemu  zamówieniu.

1% wartości brutto danego towaru

2 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3 Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar

umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek

wskazany w wezwaniu. 

4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w

wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.
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 5.  Jeżeli  wysokość  szkody  przekracza  wysokość  kar  umownych  lub  jeżeli  szkoda  powstała

z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Łączna wysokość kar określonych w § 5 ust. 1 punkt 3  i 4 nie może przekroczyć 10% wartości

umowy brutto określonej w § 3 ust 1.

.

§ 6

Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w przypadkach:

a). zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku  ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

b). w przypadku zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych wg „Cen w Gospodarce 

Narodowej” (strona internetowa GUS) lub „Biuletyn Statystyczny” (miesięcznik GUS) za kwartał 

poprzedni- jeżeli wskaźnik wzrostu cen w danym kwartale w stosunku do poprzedniego 

przekroczy 5%. 

c). zwiększenia ilości  dostawy określonego asortymentu wymienionego  załączniku do  umowy 

pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy określonej w § 3. 

d). 

2. Zmiana umowy wymaga porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

 1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiada :

2.Za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiada :

§ 8

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie Cywilnym, a także

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30

dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach. Wykonawca  może  żądać  wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.Zamawiający ma prawo  do odstąpienia  od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o wystąpieniu  dowolnej z poniższych okoliczności:

   1) w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania o ogłoszenie upadłości, postępowania

naprawczego,

   2) postawienia Wykonawcy, z jakiejkolwiek przyczyny, w stan likwidacji.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 9
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Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w terminie do 7 dni, z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z

warunków umowy .W szczególności  rozwiązanie umowy może mieć miejsce w przypadkach: 

a) dwukrotnego nie wykonania dostawy,

b) trzykrotnego wykonywania dostaw nieterminowo,

c) trzykrotnego  dostarczenia produktów o niewłaściwej jakości ,

2.  W  przypadku  o  którym  mowa  w  ust.  1  wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10

Pozostałe regulacje 

1. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem atesty

i certyfikaty  oraz  szczegółowy  skład  dostarczanych  produktów  pod  rygorem  odmowy  dokonania

przez Zamawiającego odbioru dostaw.

2.   Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie przysługujących mu wobec Zamawiającego

wierzytelności bez jego zgody .

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

4.  Sprawy sporne wynikłe w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej  Umowy, jeżeli  nie

dojdzie  do ugody lub porozumienia  rozstrzygane będą zgodnie z Prawem Polskim według siedziby

dla Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

ZAMAWIAJĄCY  : WYKONAWCA :
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