Wzór umowy

załącznik Nr 3
U M O W A Nr .…/2015

Zawarta w dniu ………. roku, pomiędzy:
Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, reprezentowaną przez:
Jerzego Górskiego – Wojewódzkiego Komendanta OHP,
NIP: 657-21-04-695, Regon: 001036796
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………….
NIP:………………………… REGON:………………………..
reprezentowana przez:
………………………………………………………….
zwanym Wykonawcą
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o
zamówienie publiczne na „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na rok 2015 do
stołówki w budynku internatu w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9 d”, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych Część
NR……….. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr POA/271/11/2015.
2. Ceny jednostkowe produktów o zmienionej gramaturze zostaną przeliczone proporcjonalnie do cen
podanych w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie dostarczać artykuły spożywcze na własny koszt i odpowiedzialność do
magazynu stołówki w budynku internatu w Jędrzejowie, ul. przemysłowa 9 d.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy transport, rozładunek i złożenie artykułów w magazynie
Zamawiającego.
5. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy lub do uzyskania kwoty przeznaczonej na realizacje
zamówienia.
§ 2.
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, zgodnie ze składanymi
zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”.
2. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu częściowym, składanym
z wyprzedzeniem jednodniowym (nie licząc dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy i sobót).
3. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe faksem na nr ………………lub mailem:
……………………………
4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy, o którym mowa w paragrafie 1, w drugim dniu od
momentu złożenia zamówienia do miejsca dostawy, w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach ……….
5. W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca zobowiązuje się do dostaw artykułów żywnościowych w
trybie pilnym, tzn. w dniu otrzymania zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości zamówienia określonego w § 1
umowy, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 3.
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów w celu
przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek produkty podlegające sprawdzeniu będą miały wady lub dane
zamówienie częściowe nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone
protokołem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad i/lub
brakujących najdalej następnego dnia, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Dokonanie odbioru produktów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie pozbawia
Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
4. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie produkty posiadają aktualne
dopuszczenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem według prawa polskiego.
§ 4.
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych (netto i
brutto) podanych w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się szacunkowo w
wysokości:
Wartość netto: ……………. zł
Wartość podatku VAT: ……………. zł
Wartość brutto: ……………… zł
Słownie (brutto) ………………………………………………………………….
3. Ceny jednostkowe podane w ofercie są stałe przez okres 90 dni. Po tym terminie Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany cen ujętych w ofercie (formularzach cenowych), nie częściej jednak niż
raz na kwartał, w formie pisemnego aneksu z uzasadnieniem zmiany ceny.
4. Wysokość podwyżki cen nie może przekroczyć wysokości wskaźnika inflacji – wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za
ostatni kwartał poprzedzający podwyżkę ceny.
5. Obniżka cen zaproponowanych w ofercie może nastąpić w każdym momencie trwania umowy.
6. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy i wielkość tych dostaw.
7. Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie płatne na podstawie zbiorczych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę raz w tygodniu, zaś warunkiem wystawienia faktury będzie
odebranie dostawy częściowej bez zastrzeżeń.
8. Płatności za zrealizowane dostawy częściowe realizowane będą przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie … dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§ 5.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminową dostawę zamówienia częściowego):
w wysokości 10% wartości zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia.
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy: – w wysokości 20% pozostałej niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% pozostałej
niezrealizowanej części umowy z zastrzeżeniem § 6 ust.2 umowy .

4. Dostarczenie produktów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem
częściowym, a także niespełniających wymagań jakościowych, Zamawiający uważał będzie za
nienależyte wykonanie umowy.
5. Zamawiający ma prawo do jednostronnego zerwania umowy z winy Wykonawcy w następujących
sytuacjach:
a) nie są dotrzymane terminy dostaw- czterokrotne stwierdzenie nie dotrzymania terminu dostawy
b) ceny jednostkowe artykułów żywnościowych określonych w załączniku do oferty przetargowej nie
uległy zmianie (obniżeniu) pomimo że na skutek zmian warunków na rynku krajowym,
ukształtowanym przez konkurencję nastąpiła znaczna obniżka cen (min 20%) tych artykułów, w
stosunku do ceny oferowanej, a Wykonawca odmawia podpisania aneksu.
c) nienależyte wykonywanie umowy – trzykrotne stwierdzenie, potwierdzone protokołem
6. Stronom będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda będzie przekraczała wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
§ 7.
Strony niniejszej umowy nie będą odpowiedzialne za opóźnienia czy częściowe lub całkowite nie
wywiązanie się z umowy spowodowane Siłą Wyższą ( przez Siłę Wyższą należy rozumieć huragan,
powódź, trzęsienie ziemi itp).
§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 9.
1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego właściwe dla stosunków określonych w niniejszej umowie.
§ 10.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11.
Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania i została sporządzona w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca :

Zamawiający:

