Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 1 i do Przedszkola nr 2
w Redzie
Postępowanie 1.271.P.PN.D.2018

PROJEKT
Załącznik nr 5
do SIWZ na dostawy produktów
żywnościowych do Przedszkola
Nr 1 i do Przedszkola Nr 2 w
Redzie

WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu .......................................................... w ......................................................... pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
Dyrektora przedszkola – …………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
....................................................................................................................................................
identyfikującym się numerem: NIP ............... REGON:
reprezentowanym przez: ................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018 r. poz.1986. „Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w
Redzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.
§1
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania
produktów żywnościowych, zwanych w dalszej treści umowy towarami lub produktami, których
asortyment, ilość, jakość, ceny jednostkowe określone są w formularzu cenowym Dostawcy na
część nr ....... zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Produkty będą dostarczone przez Dostawcę własnym transportem, na jego koszt oraz ryzyko do
siedziby Zamawiającego w Redzie, tj. dla Przedszkola nr 1 w Redzie z siedzibą przy ul.
Gniewowskiej 4 oraz Przedszkola nr 2 w Redzie, z siedzibą przy ul. Łąkowej 27 w dni
robocze w godzinach od 7:30 do 1430 z wyłączeniem artykułów spożywczych określonych w
częściach 1.2 i 6 niniejszego postępowania ( godziny dostaw dla tych części określone zostały w
załączniku Nr 1 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w ramach
maksymalnej kwoty określonej w § 2 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach, niż
zostały przewidziane w załączniku nr 1 do umowy.
§2
1. Za wykonanie poszczególnych dostaw objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Dostawcy
za dostarczony towar kwotę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku
nr 1 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
2. Formularz ofertowy Dostawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
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3. Łączna wartość dostarczonych produktów żywnościowych nie może przekroczyć kwoty
..................... netto ( słownie .........................) + VAT .............................. ( słownie.....................)
Brutto .........................................( słownie ..................................).
§3
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r.
§4
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających
z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego.
2. Dostawa następować będzie na podstawie zamówienia złożonego drogą elektroniczną (e-mail) do
godziny 15-tej, minimum 1 dzień roboczy przed dniem dostawy indywidualnie przez kierownika
gospodarczo-administracyjnego każdego z przedszkoli (Zamawiającego) transportem na koszt
Wykonawcy oddzielnie do obu przedszkoli Przedszkola Publicznego nr 1 w Redzie z siedzibą
przy ul. Gniewowskiej 4 oraz Przedszkola Publicznego nr 2 w Redzie, z siedzibą przy ul.
Łąkowej 27).
3. W przypadku braku internetu lub awarii sprzętu komputerowego dopuszczalne jest złożenie
zamówienia telefonicznego z zachowaniem terminów zawartych w OPZ.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych niezależnych od obu stron (np.: wypadki
komunikacyjne, nagła choroba pracownika, awaria samochodu) powodujących znaczne
opóźnienie dostawy lub uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia Przedszkole jednorazowo
dokona zakupu niezbędnych produktów objętych niezrealizowanym zamówieniem na koszt
dostawcy.
5. Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do Przedszkola Publicznego nr 1 w Redzie z
siedzibą przy ul. Gniewowskiej 4 oraz Przedszkola Publicznego nr 2 w Redzie, z siedzibą
przy ul. Łąkowej 27, transportem na koszt Dostawcy.
6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy
są:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
§5
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 4 ust.
2.
2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Dostawca zobowiązany jest w ciągu 24
godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on
niezgodny ze specyfikacja określoną w załączniku nr 1 do umowy.
4. Towar, o którym mowa w ust. 3, zostanie zwrócony Dostawcy i odebrany transportem na jego
koszt.
5. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w ciągu 12 godzin od daty otrzymania
zgłoszenia.
6. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej
partii towaru.
§6
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1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą na podstawie
miesięcznych faktur częściowych.
2. Każda dostawa częściowa potwierdzana jest dokumentem WZ Dostawcy. Protokół
odbioru (wraz z fakturą VAT) podpisywany będzie na podstawie dokumentów WZ
ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.
3. Zapłata należności za wykonaną dostawę
nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
……………………………………………………………………. na podstawie prawidłowo
wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
4. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do
siedziby Zamawiającego.
§7
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej
żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, określonych na
czytelnych etykietach.
2. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu że dostarczona żywność będzie wolna od wad, będzie
spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Dostawca gwarantuje, ze dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz. 594, ze zmianami) .
4. Warunki transportu produktów będą odpowiadały zasadom GMP/GHP. sprzątanie  żywność
( W przypadku gdy przedmiotem umowy są produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne):
5. Przez cały okres realizacji umowy Dostawca musi posiadać decyzje właściwego organu Inspekcji
Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu
danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia.
6. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych opakowaniach bądź w pojemnikach plastikowych
posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności
leżących po stronie Dostawcy,
b) 1% wartości towaru niewydanego w terminie określonym w § 4 ust. 3 za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
c) 1% wartości towaru, w którym stwierdzono rozbieżności ilościowo-jakościowe zgodnie z § 5
ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż 1
dzień i 1,5% za każdy następny dzien.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowna na ogólnych zasadach.
§9
1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności, której nie można
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było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W razie 3 krotnego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności
powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do
zaprzestania naruszeń, stronie poszkodowanej przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym z winy strony naruszającej.
§ 10
Dostawca nie może powierzyć
wskazanych w ofercie.

wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób
§ 11

Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Dostawca:
..............................................

Zamawiający:
....................................

