
                                                        WZÓR UMOWY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH              ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ                               

zawarta w dniu ……… marca 2022 r. we Włodawie pomiędzy: 
Gminą Miejską Włodawa
Al. Józefa Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
NIP 565-14-09-974
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Pana Janusza Korneluka - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie

Szkołą Podstawową nr 3
ul. Zbigniewa Sierpińskiego 4
22-200 Włodawa
a : 
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
……………………………………
NIP  …………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
Pana …………………………- Właściciela Firmy

§1
1.Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w  dniu ………… marca 2022  r. 
2.Przedmiotem umowy  jest  świadczenie  Wykonawcy  polegające  na  codziennej  dostawie  ……………………………….,  do  magazynów
kuchni Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.
3.Asortyment,  ceny  artykułów  oraz  inne  zobowiązania   określone  są  w  załączniku    (kserokopia  poświadczona  za  zgodność
z oryginałem, formularza ofertowego szczegółowego Wykonawcy), stanowiąca integralną część umowy.
4.a)Zamawiający  zastrzega  sobie,   możliwość   zamawiania  różnych   ilości  artykułów  niż  te,  które  określono   w   załączniku,
rozszerzenia zamawianych asortymentów, bądź  rezygnacji   z   niektórych, w zależności  od liczby żywionych osób i  jadłospisów
obowiązujących u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
b)Określone w umowie ilości zamówienia mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
5.Wykonawca oświadcza, że dostarczane artykuły będą posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty (atesty) odpowiednich urzędów,
stwierdzające  zgodność  wyrobów  z  odpowiednimi  normami  oraz  są  wytworzone  zgodnie  z  wymogami  prawa  żywnościowego
i zobowiązuje się do ich przedstawienia Zamawiającemu na każde żądanie.

§2
1.Wykonawca będzie dostarczał towar (wraz z rozładunkiem we wskazane miejsce) do siedziby Zamawiającego. 
2.Realizacja  dostaw odbywać  się  będzie  w terminie  1  dnia  roboczego  od  przekazania  zamówienia  w formie telefonicznej  lub
elektronicznej.
3.Towar   będzie   dowożony   na   koszt   Wykonawcy specjalistycznym środkiem transportu,   w   odpowiednich opakowaniach
zapewniających właściwe zabezpieczenie przewożonych artykułów, zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i zasadami
HACCP obowiązującymi u Zamawiającego.
4.Każdorazowa   dostawa   musi   być   potwierdzona   i   odebrana   przez uprawnionego     przedstawiciela     Zamawiającego     pod
względem jakościowym i ilościowym.
5.Zamawiającemu   będzie   przysługiwać   prawo   składania   reklamacji dotyczących  ilości   i jakości  dostarczanych  artykułów
z  żądaniem  natychmiastowej wymiany,
a)reklamacje  będą  załatwiane  w  terminie  natychmiastowym,  zapewniającym  nieprzerwanie  cyklu  produkcji  posiłków
u Zamawiającego.
6. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo zakupu artykułów spożywczych  poza realizacją niniejszej umowy, w szczególności gdy
dostawy  będą  opóźnione,  nie  będą  się  mieściły  się  w  I  klasie  jakości,  reklamowane  artykuły  nie  zostaną  dowiezione,  w celu
zapewnienia ciągłości  produkcji posiłków, w takich przypadkach Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania od Wykonawcy
zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów.
7.Opakowanie  dostarczanych  artykułów  stanowi  opakowanie  wypożyczone,  które  Zamawiający  zobowiązuje  się  opróżnić,
a Wykonawca zobowiązuje się je odebrać na własny koszt przy następnej dostawie, nie później jednak jak  w ciągu 7 dni od dnia
dostawy.

§3
1.Ceny jednostkowe netto artykułów będących przedmiotem umowy określone w formularzu cenowym nie ulegną podwyższeniu
przez cały okres obowiązywania umowy.
2.Wykonawca może zastosować upust cenowy dotyczący określonych przez siebie artykułów bez stosowania aneksu  do niniejszej
umowy. 
3.Podniesienie  lub  obniżenie  VATu  przez  ustawodawcę  na  artykuły  spożywcze  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy,  będzie
skutkować automatyczną zmianą cen brutto.

§4
1.Zamawiający będzie płacił  Wykonawcy za dostarczany towar zgodnie z cenami jednostkowymi netto wynikającymi ze złożonej
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przez Wykonawcę oferty w przetargu nieograniczonym, w ciągu 21 dni od dnia dostawy i dostarczenia  prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

2.Zapłata za dostawy dokonywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy   podany w fakturze .
                                                                        
3.Strony ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonywanie  lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,  poprzez zapłatę kar
umownych w przypadkach i wysokościach określonych poniżej:

4.Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
5.Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną  w wysokości  15 % wartości  przedmiotu umowy,  gdy Wykonawca odstąpi  od
wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
6.  W przypadku gdy  wysokość  kar  umownych nie  pokryje  rzeczywiście  poniesionej  szkody,  Zamawiający  ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego.

§5
1.W razie zaistnienia  zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  wykonania  umowy   w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 10 % każdej dostawy w przypadkach:
-trzykrotnego dostarczenia w ciągu miesiąca artykułów spożywczych niezgodnych z normami,
-trzykrotnych nieterminowych dostaw w ciągu miesiąca.

§ 6
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązania umowy z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty
w działalności objętej przedmiotem umowy.
2.Wykonawca  przy  wykonywaniu  umowy  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  kompetentne,  rzetelne  i  terminowe  wykonanie
zobowiązań umowy.
3.Prace- dostawy ujęte w niniejszej umowie będą wykonane przez pracowników Wykonawcy zdolnych do ich wykonania zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP obowiązki wynikające  z art. 207 i 304 Kodeksu pracy ciążą na Wykonawcy.

§7
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2022 r.  do dnia  31 marca  2023 r.

§8
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego i Specyfikacja  warunków zamówienia z dnia
03 .03.2022 r. , której następstwem jest niniejsza umowa.

§9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
Ewentualne  kwestie  sporne  wynikłe  ze  stosowania  niniejszej  umowy  rozstrzygnie  Sąd  Rejonowy  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

§11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Załącznik:
1.Formularze  ofertowe  Wykonawcy  na  dostawę  ……………………………………………………..,   (kserokopia  potwierdzona  za  zgodność
z oryginałem).

……………………….              …………………………
  Zamawiający                                          Wykonawca

2


