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UMOWA o dostawę Nr………  
zawarta w dniu …………………………… 2015 roku, pomiędzy Zespołem Szkół z siedzibą przy ulicy Szkolnej 15 w Cybince, zwaną dalej w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: 1) Dyrektor – Helena Romańczuk  2) przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Elżbieta Żelek   a  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  zwanym dalej Wykonawcą  w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:  § 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę żywności do stołówki szkolnej  i przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince, szczegółowo określonej w formularzu asortymentowym – załącznik 2.1 oraz 2.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, w podanych ilościach i cenach. Umowa zostanie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.  § 2  
1. Odbiór towaru będzie dokonywany w magazynie Zamawiającego, w oparciu o złożone zamówienie  i obowiązujące normy jakościowe. 2. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez SANEPID, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w ciągu trwania umowy poboru prób dostarczanego towaru oraz ich przebadania na koszt Wykonawcy we właściwym laboratorium celem określenia zgodności towaru z normami jakościowymi. Dwukrotny negatywny wynik badanego towaru stanowi podstawę  do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 4. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych w momencie dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany na wolny od wad i zgodny ilościowo  z pierwotnym zamówieniem w terminie do trzech godzin od chwili stwierdzenia nieprawidłowości  w dostawie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie wszczynał procedury reklamacyjnej. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu.  5. Potwierdzeniem odbioru zamówionego towaru jest podpisany przez Zamawiającego dokument przyjęcia. Dokument przyjęcia stanowi podstawę do wystawienia faktury Vat przez Wykonawcę. 6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy W takim przypadku Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 7. 
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. 7. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego co do kwestionowanej ilości towaru i jego jakości, Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii i rozpocznie procedurę reklamacyjną na podstawie sporządzonego protokołu reklamacyjnego, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę. 8. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający ma prawo do pobrania za pośrednictwem SANEPIDU próby towaru i przekazania do zbadania w specjalistycznym laboratorium. Orzeczenie stanowi ostateczną podstawę do określenia jakości towaru. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, która błędnie oceniła jakość Towaru.  9. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustali sposób i termin dostarczenia partii towaru wolnej od wad w terminie 2 dni od daty wydania orzeczenia, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Dostarczona partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu. 10. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.  § 3 
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się od 02.01.2016 r. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2016 r. 2. W przypadku gdy w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, rozpoczęcie umowy nastąpi później a niżeli od 02.01.2016 r., Wykonawca będzie świadczyć usługę od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. 3. Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń odszkodowawczych z powodu późniejszego aniżeli od 02.01.2016 r. rozpoczęcia świadczenia usługi. 4. Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Wykonawcy telefonicznie, faksem lub pisemnie wraz z zamówieniem. 5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania żądanego asortymentu towaru (zamówienie)  złożonego przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. 6. Jedyną podstawą dokonania każdej dostawy jest złożone przez Zamawiającego zamówienie. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar własnym transportem, na swój koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do stołówki szkolnej przy ulicy Słubickiej 29 w Cybince oraz stołówki przedszkolnej przy ulicy Dąbrowskiego 12 w Cybince. 8. Dostawa żywności następować będzie w miejscu określonym zgodnie z ust. 7. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty za dostarczenie żywności.  9. Zakres dostaw będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – formularze asortymentu dla stołówki szkolnej i przedszkolnej stanowiące załącznik do umowy.  § 4 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej, będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz.1577 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować przedmiot dostawy w taki sposób, aby każdorazowo dostarczany asortyment był zgodny z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami.  3. Opakowania jednostkowe oraz zbiorowe, powinny być oznakowane i zawierać informacje dotyczące m.in.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakościowej, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia. Opakowania powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych  do Kontaktu z żywnością. 
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4. Strony ustalają, że jakość towaru odpowiadać będzie wymaganiom Polskich Norm. Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu. 6. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, a także wymagania mikrobiologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami. 7. Wykonawca wszystkie dostawy artykułów spożywczych do Zamawiającego realizował będzie w terminach wskazanych w zamówieniu. 8. W wyjątkowych sytuacjach strony umowy dopuszczają zmianę godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (dostawy winny być realizowane w godzinach pracy Zamawiającego). 9. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego do wymiany towaru jednego rodzaju na inny rodzaj z zachowaniem zasady równoważności i równowartości.  § 5 
1. Ustala się wartość maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty w wysokości ....................zł netto ( słownie :...........), należny podatek VAT wynosi .............zł ( słownie :.....), wartość brutto wynosi .....zł, ( słownie :....). 2. Cena określona w ust. 1 stanowi maksymalny limit finansowy, do którego Zamawiający może realizować umowę. Ostateczna wartość wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem ust.1 określona będzie  na podstawie rzeczywistych ilości dostaw artykułów spożywczych według cen określonych przez Wykonawcę w ofercie, potwierdzonych dokumentem przyjęcia przez Zamawiającego. 3. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia wynagrodzenia uzupełniającego ani zgłaszania roszczeń odszkodowawczych w sytuacji gdy ilość zamówionych przez Zamawiającego artykułów spożywczych objętych niniejszą umową, nie wyczerpie kwoty maksymalnego wynagrodzenia. 4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy wraz z kosztem transportu, ubezpieczeniem działalności i rozładunkiem do magazynu Zamawiającego.  § 6 
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem po każdej dostawie, na podstawie faktur częściowych, wystawionych na adres: Zespół Szkół w Cybince, ul. Szkolna 15, 69-108 Cybinka,; NIP 598-15-48-466, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy ………………..... w terminie ….. dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 2. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  § 7 
1. W tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 2) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia( względem terminu dostawy określonego zgodnie z §5 ust 7 lub 8, w zależności który termin ma zastosowanie)  2. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów/ podwykonawców.  
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych dostaw  § 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy: 1) ze skutkiem natychmiastowym ( do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny) – w przypadku trzykrotnego: a) niedotrzymania terminów dostaw przez Wykonawcę; b) dostarczenia towaru z brakami ilościowymi i jakościowym. 2) ze skutkiem natychmiastowym ( do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny) w przypadku dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanego towaru. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzają w terminie 2 dni od daty odstąpienia, protokół wykonanych dostaw, który stanowić będzie w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia zamówienia. 4. Poza przypadkami, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie, jeżeli: 1) wobec Wykonawcy zostanie wniosek zgłoszony o upadłość, układ lub wszczęta zostanie procedura likwidacyjna; 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT w terminie 10 tygodni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie. 6. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 7. Odstąpienie ma skutek na przyszłość. Zobowiązania wykonane i odebrane przez drugą stronę, pozostają w mocy.  § 9 
1. Wykonawca powierza, zgodnie ze złożoną ofertą, realizację części przedmiotu umowy, o której mowa  w § 1 umowy w zakresie …………………………………………… Podwykonawcy (-om): …………………… 2. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.  § 10 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty  w zakresie: 1) terminu realizacji umowy z powodu działań/zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zadania, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron 2) osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 3) wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany asortymentu zgodnie z ust.4 4) zamiany asortymentu ( w zakresie ilościowym oraz rodzajowym) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  w związku z decyzją organu administracyjnego w tym SANEPIDU lub w przypadku gdy zmiana asortymentu będzie korzystna dla Zamawiającego.  
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5) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego; 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej poza określone w § 9.  § 11 
1. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest: ………………………………………………………………. 2. Przedstawicielem Zamawiającego do stałej obsługi tj. zamówienia towaru, odbioru towaru i sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z zamówieniem jest wyznaczony przez Zamawiającego pracownik:  a) Intendent stołówki przedszkolnej – Ewa Dolańska  - tel. 68 391 13 17; fax. 68 391 13 17 b) Intendent stołówki szkolnej –Teresa Grochowska – Skiba tel. 68 391 13 43; fax. 68 391 13 15 8. Przedstawicielem Wykonawcy do stałej obsługi Zamawiającego jest …………………………………………..,   § 12 
We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  § 13 Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   § 20 
Umowę  niniejszą  sporządza  się w 2 jednobrzmiących egz., po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.                ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA  


