Załącznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy Nr: ZS1.2600.3.2017

PROJEKT UMOWY NR ……../2017
zawarta w dniu ……………… w Szamotułach na podstawie przeprowadzonego
postępowania o zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie: „Dostawa produktów spożywczych do Bursy Szkolnej w Szamotułach”
pomiędzy:
Powiatem Szamotulskim reprezentowanym przez Panią Justynę Szaniawską – Budaj
– Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi
w Szamotułach, ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły,
zwanym w treści Umowy dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści Umowy „WYKONAWCĄ”

§1
1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie
polegające na: Dostawa produktów spożywczych do Bursy Szkolnej Szamotułach w cenie
i ilości określonej w ofercie przetargowej:
a) Pakiet nr ………………………………
b) ……………………………………………..
2. FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM WYKONAWCY
na PAKIET NR ……………………z dnia ……………..- stanowi integralną część
umowy.
3. ZAMAWIAJCY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§2
WYKONAWCA zobowiązuje się rozpocząć dostawy produktów spożywczych określone
w § 1 od dnia: 01.01.2018 r. w ramach posiadanych przez ZAMAWIAJĄCEGO środków
finansowych na ten cel, lecz nie dłużej jak do dnia 31.12.2018 r.
§3
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy ustalono na kwotę:
…………………...zł netto słownie:…………………………………………………...,,
……………………zł brutto, słownie: ………………………………………………
zgodnie z FORMULARZEM OFERTY i FORMULARZEM CENOWYM
WYKONAWCY na PAKIET NR …………………………….z dnia………………….
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla produktów będących przedmiotem
zamówienia, WYKONAWCA umowy przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

do dnia wejścia w życie zmiany stawki VAT, zaktualizowane cenowo tabele produktów
spożywczych , które obowiązywać będą od dnia zmiany stawki podatku VAT.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości podwyższenia cen produktów
spożywczych w ofercie cenowej. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania
obniżenia cen w przypadku obniżenia cen rynkowych. W przypadku nie wyrażenia
zgody na obniżenie cen przez Dostawcę, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy.
Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
HACCP i Sanepidu oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 uregulowane
zostanie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,
po dokonanym odbiorze dostawy bez zastrzeżeń.
Faktury wystawiane będą na płatnika którym jest:
POWIAT SZAMOTULSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 4
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi
ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły, NIP: 787-20-93-967.
W przypadku wykonania dostaw ponad ustalony limit finansowy określony w §3 ust.1
ZAMAWIAJĄCY nie zapewnia zapłaty za te dostawy.
Przewidywane ilości produktów żywnościowych podane w FORMULARZACH
CENOWYCH są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji
dostaw. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości
dostarczonych artykułów żywnościowych. W takim przypadku Dostawca może
jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy,
ustalonego wg cen jednostkowych. Strony zgodnie ustalają, że ZAMAWIAJĄCY nie
będzie ponosił żadnych konsekwencji, w tym finansowych w przypadku nie
zamówienia wszystkich produktów spożywczych ujętych w zestawieniu
tabelarycznym.
§4

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostawy i wniesienia zamówionych produktów
i wyrobów spożywczych na koszt własny do Bursy Szkolnej w Szamotułach,
ul. Obornicka 12, 64-500 Szamotuły w następujące miejsca
odbioru
z uwzględnieniem określonego czasu dostawy:
a) pieczywo świeże – wejście główne
Dostawa pieczywa świeżego: sześć dni w tygodniu ( od poniedziałku do soboty),
najpóźniej do godziny 6.00 .
b) pozostałe produkty – przy wejściu zewnętrznym do kuchni
Dostawa pozostałych produktów: według potrzeb, w godzinach od 8.00 do 9.00
WYKONAWCA zobowiązuje się, że zamówienia złożone dnia poprzedniego zostaną
zrealizowane w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 9.00 z uwzględnieniem
zamówień wyjątkowych (realizacja w dniu dostawy).
2. Terminy dostaw, asortyment i ilość towarów określona zostanie każdorazowo
w zamówieniu, które może być doręczone WYKONAWCY za pomocą poczty e-mail,
telefonicznie lub osobiście przez Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wprowadzenia na dzień przed dostawą
korekty ilości dostarczanych artykułów.
3. ZAMAWIAJĄCY winien dokonać odbioru dostawy niezwłocznie po jej wykonaniu,
a odbiór winien być potwierdzony stosownym dokumentem podpisanym przez obie
strony.
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§5
1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych oraz pokrycia wartości
zakupu niedostarczonego towaru. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do potrącenia
kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY.
2. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
a) za każdą godzinę zwłoki w dostawie, jeżeli towar nie został dostarczony
w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada WYKONAWCA – 20 %
wartości partii dostawy,
b) w wysokości 20 % wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie
odpowiadającej zamówieniu ( braki ilościowe i jakościowe),
c) ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do domagania się odszkodowania
na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne,
d) W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dostarczy towaru na czas,
ZAMAWIAJĄCY ma prawo zakupić towar w innej, wybranej przez siebie firmie
- na koszt WYKONAWCY.
3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10%
wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy.
§6
1. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę z 14 dniowym wypowiedzeniem w razie
naruszenia jej postanowień przez WYKONAWCĘ zwłaszcza w zakresie czasu
dostawy, rodzaju i jakości dostarczanych wyrobów spożywczych i żądać od
WYKONAWCY stosownego odszkodowania.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku trzykrotnej dostawy wadliwych artykułów
spożywczych, a także, gdy WYKONAWCA w sposób rażący narusza obowiązki
wynikające z umowy. W takim przypadku WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
§7
1. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczać ZAMAWIAJĄCEMU wyroby
spożywcze, których:
a) Produkty z krótkim okresem przechowywania muszą posiadać termin gwarancji
przydatności do spożycia nie krótszy niż połowa terminu przydatności określona
na opakowaniu przez producenta.
b) Produkty z długoterminowym okresem przydatności do spożycia muszą posiadać
co najmniej 6 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich
dostarczenia do Zamawiającego.
c) Mięsa, wędliny i przetwory mięsne świeże muszą posiadać co najmniej
4 dniowy termin przydatności do spożycia.
d) Wyroby wędliniarskie paczkowane muszą posiadać co najmniej 14 dniowy termin
do spożycia.
e) produkty i wyroby muszą być świeże, w I klasie jakości lub extra.
f) Produkty spożywcze oraz sposób ich dostarczania muszą spełniać wymogi
HACCP i Sanepidu.
2. WYKONAWCA akceptuje wymogi dotyczące dostarczanego towaru, tak aby:
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a) produkty posiadały nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz
na opakowaniach jednostkowych; dostarczane artykuły muszą być oznakowane
zgodnie z obowiązującym prawem sanitarnym,
b) produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności
do spożycia,
c) dostarczane produkty posiadały etykietę produktu – handlowy dokument
identyfikacyjny (HDI),
d) opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane
widoczną datą terminu przydatności do spożycia,
e) produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) zgodnie
z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu,
procentowy skład surowcowy – tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancje
stosowane w produkcji,
f) wieprzowina pochodziła tylko z tuczników i była pochodzenia polskiego,
g) wołowina pochodziła ze zwierząt do lat 2 i była pochodzenia polskiego,
h) mięso musi być pakowane próżniowo lub w otoczce gazu obojętnego,
i) mięso może być niepakowane za zgodą Zamawiającego jeżeli będzie pochodziło
z uboju dokonanym w dniu dostawy,
j) mięso świeże nie zawierało okrywy tłuszczowej, ścięgien oraz błon,
k) wyroby wędliniarskie mają być pakowane.
3. ZAMAWIAJĄCY informuje, że poprzez podanie w opisie produktów spożywczych
odnosi się jedynie do jakości, typu tego produktu. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza
możliwość użycia do wykonania zamówienia produktów równoważnych w stosunku
do wyrobów określonych w formularzach.
§8
Sprawy sporne w związku z wykonaniem umowy strony będą w pierwszej kolejności
rozwiązywać polubownie.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Jeżeli spraw spornych mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie
można będzie rozwiązać polubownie wówczas rozstrzygać je będą Sądy Powszechne
właściwe dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 11
Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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