Załącznik Nr 5 do SIWZ

Umowa Nr ...............

zawarta w dniu ............... r. pomiędzy:
Gminą Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka NIP-549-21-99-463, w imieniu której
działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej, ul. Długa 14 32- 607 Polanka Wielka
reprezentowaną przez Tomasza Borowieckiego - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Polance Wielkiej na podstawie pełnomocnictwa nr ORK.077.5.2017.UP z dn. 25.08.2017 r. wydanego
przez Wójta Gminy Polanka Wielka zwanym dalej Zamawiającym,
a
............................................................................... z siedzibą w ..............................................................
reprezentowanym przez ...........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku, którego
oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
§1
1.
2.

3.

4.

1.

Przedmiotem umowy jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Polance Wielkiej – na rok 2021, część nr .................................... .
Szczegółowy zakres zamówienia, w tym ceny jednostkowe określa oferta Wykonawcy wraz
z załącznikami, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca
integralną część niniejszej umowy.
Ilości poszczególnych asortymentów, które określa Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik
nr 2 do SIWZ) są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych
potrzeb Zamawiającego.
Miejscem wykonywania zamówienia jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej
ul. Długa 14, 32- 607 Polanka Wielka.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§3

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie, wg cen jednostkowych brutto
wynikających z oferty Wykonawcy z dn. ................... w wysokości ..................................... zł
(słownie: ............................ /100 zł ), w tym podatek VAT.
Całkowita wartość przedmiotu umowy netto wynosi ...................................... zł
(słownie: ............................ /100 zł ).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ceny jednostkowe brutto artykułów żywnościowych zawarte w formularzu asortymentowo
cenowym są cenami ryczałtowymi i nie ulegają zmianie w okresie trwania umowy,
z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny produktów w części dotyczącej podatku VAT,
jeżeli w okresie realizacji umowy w drodze ustawowej, ulegnie zmiana stawki podatku VAT.
Ustawowa zmiana stawki podatku VAT, nie będzie wymagała aneksu do umowy.
Cena, o której mowa w ust. 1, jest ceną całkowitą i uwzględnia wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym koszt transportu, opakowania i ubezpieczenia do
miejsca przeznaczenia oraz wniesienie asortymentu wchodzącego w skład przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota, odpowiadająca iloczynowi ilości faktycznie
dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych w ofercie z tym, że nie może ona
przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1.
Formularz asortymentowo-cenowy określa przewidywaną ilość zużytej żywności przez cały okres
obowiązywania umowy. Zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, ilość żywności jest szacunkowa i może ulec
zmianie, na co Wykonawca (Dostawca) wyraża zgodę i oświadcza, że nie będzie dochodził
żadnych roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość
dostarczonej żywności w okresie obowiązywania umowy zostanie określona na podstawie
dokumentów rozliczeniowych, w tym na podstawie zleceń Zamawiającego.
W związku ze zmianą ilości przedmiotu dostawy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§4
Termin płatności ................. dni, od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Należność za faktury przekazywana będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
Dane do faktury:
4.1 Nabywca: Gmina Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka NIP 549-21-99-463.
4.2 Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej
ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka..
5. Faktura powinna wystawiona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w § 4.
6. Faktura Wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż data wydania partii
towaru.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę wraz z dostawą towaru.
1.
2.
3.
4.

§5
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają następujące osoby:
1. ................................... reprezentujący/a Wykonawcę

tel. ..........................................

2. .................................. reprezentująca Zamawiającego

tel. 33 84 88 800.

§6
1. Dostawy, które Wykonawca będzie realizować, wynikać będą z sukcesywnych zamówień
telefonicznych składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
2. Każda dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym ubezpieczonym środkiem
transportu, spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP do wglądu: dopuszczenie środka
transportu przez PPiS do przewozu żywności. Osoby wykonujące dostawę powinni posiadać
aktualne świadectwa zdrowia oraz czystą odzież ochronną.

2

3. Przy każdej dostawie partii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI), zgodnie z rozporządzeniem WE
nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia
ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
4. Towar dostarczony do Zamawiającego powinien odpowiadać normom jakościowym
przewidzianym w Polskich Normach dla poszczególnych artykułów.
5. Towar musi być świeży i dostarczony w godzinach od 6:30 do 7:30 rano.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia otrzymanego towaru pod względem ilościowym
i jakościowym, jak również do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonych
wadach lub brakach.
2. Dostarczenie towaru zgodnie z zamówieniem i bez wad, będzie kwitowane przez osobę
uprawnioną według § 7 pkt 2.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe towaru lub niezgodności dostawy
z zamówieniem (parametrami określonymi w ofercie) oraz zobowiązany jest do niezwłocznej
wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt.
4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego pogorszenia jakości dostarczonego towaru,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów do końca miesiąca, w którym została powzięta wiadomość o złej jakości
towaru.
§8
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają
w formie kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości towaru nie
dostarczonego w terminie, za każdy dzień opóźnienia w dostawach.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez jakąkolwiek ze stron postanowień niniejszej umowy,
druga strona ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. W szczególności
prawo takie przysługuje Zamawiającemu w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę
z obowiązku dostarczania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 5 umowy. Takie
prawo przysługuje Zamawiającemu również w przypadku wielokrotnego opóźnienia w terminie
dostawy, wielokrotnego braku dowodu dostawy oraz w przypadku nieuzasadnionego zawyżania
cen, dostarczania artykułów żywnościowych przeterminowanych lub złej jakości.
4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej wymienionych kar umownych z należności
wynikającej z faktury VAT.
5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
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§9
1.

2.
3.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne
wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do
wysokości określonej w SIWZ.
SIWZ wraz załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonywać przeniesienia
wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.
§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§12

Integralną częścią Umowy są jej następujące załączniki:
1. Oferta
2. Formularz cenowy.

………………….……
Zamawiający

……………………
Wykonawca
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