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Samorządowe Przedszkole w Dydni
Załącznik nr 13 do SIWZ

UMOWA - WZÓR Nr ...............
Zawarta dnia .................. pomiędzy Samorządowym Przedszkolem w Dydni,
z siedzibą w Dydnia 212, 36-204 Dydnia, reprezentowanym przez:
1. Dorota Bluj – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Dydni
2. Teresa Krowiak-- Główny księgowy
zwanym dalej Zamawiającym a firmą:
....................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
......................................................................................................................................................
zwanej dalej Wykonawcą.
Zamówienie jest realizowane w wyniku postępowania na ”Dostawę żywności do kuchni
Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS
Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa
Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz osób starszych i niepełnosprawnych”. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułów
żywnościowych do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w
budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum
Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w asortymentach i ilościach określonych w Części
....................................... Formularza cenowego, stanowiącego załącznik do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych asortymentów
określone w Formularzu cenowym, zgodnie z treścią najkorzystniejszej oferty, będącym
załącznikiem nr …............................ do niniejszej umowy.

1.

2.
3.
4.
5.

§2
Wartość zamówienia brutto wynosi .............................................................................zł.
(Słownie:................................................................................................................................
...................................................................................................................................),
Podstawą wyliczenia wartości zamówienia są ceny jednostkowe brutto podane w
Formularzu cenowym części ................................................
Strony ustalają niezmienność cen dostarczanego towaru w okresie 4 miesięcy od dnia
01-09-2016 r.
Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy za dostarczone artykuły żywnościowe w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

§3
Termin rozpoczęcia dostaw ustala się na dzień 01-09-2016 r..
§4
Termin zakończenia dostaw objętych umową ustala się na dzień 31-12-2016 r.
§5
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Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw …...... razy w tygodniu w godzinach od
…...... do …........(Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia).
§6
Nie wykupienie pełnego zakresu ilościowego żywności określonego w formularzu cenowym
nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej ilości żywności w okresie obowiązywania
umowy jak również żadnych roszczeń finansowych.
§7
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości zarówno pod względem polskich
norm jakościowych jak i z odpowiednim terminem ważności zapewniającym jego bezpieczne
zużycie. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu w
opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Zamawiający przy
odbiorze sprawdzi ilość, oraz jakość dostarczonych asortymentów zgodnie z dokonanym
zamówieniem.
§8
Zamówienie towarowe składa Zamawiający w formie pisemnej (listownie), względnie
telefonicznie na adres Wykonawcy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§9
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zamawianego towaru na czas określony w
zamówieniu.
§ 10
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne sprzedawanego towaru. W razie stwierdzenia wad
– Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji. Reklamowany
towar Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy – wolny od wad.
§ 11
Odbiór ilościowy i jakościowy będzie odbywał się w godzinach od 600 do 1400, w kuchni
Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji
Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
§ 12
1.
Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
– Za nieterminowe wykonanie dostawy zamówionej a nie dostarczonej objętej niniejszą
umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
– Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
– Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego.
– W przypadku zwłoki w zapłacie należności strona zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
– 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 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 13
Wszelkie zmiany dotyczące umowy dla swej ważności powinny być dokonywane na piśmie.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu 30 – dniowego okresu
wypowiedzenia.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Załącznik Nr …............................... Formularz cenowy

Wykonawca:

Zamawiający:

