PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta dnia ................. w Sokołowie Młp. pomiędzy:
Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim zwanym dalej w treści umowy
Zamawiającym reprezentowanym przez:
Dyrektor zakładu – mgr Wiesław Sondej
a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania o cenę, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty
wskazanej art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.
U. dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), strony zawarły umowę następującej treści:
W skład Zespołu Szkół wchodzi:

1.Zespól Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.
36-050 Sokołów Młp
ul. Lubelska 41
NIP -517-00-22-339

2.Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.
Przedszkole Samorządowe w Sokołowie Młp.
36-050 Sokołów Młp.
Partyzantów 2
NIP-517-00-22-339

§1

ul.

Wykonawca wykona cały zakres umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę przy udziale podwykonawców treść
§1 zostanie odpowiednio skorygowana i rozszerzona o następujące punkty:
1.Wykonawca wykona siłami własnymi następując zakres
umowy...........................................................................
2.Wykonawca
wykona
przy
pomocy
następujących
Podwykonawców:
…….............................................................
.następujący
zakres:
..............................................................................................................................................
3.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (Podwykonawcami) wymagana
jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawcę projektu umowy z określonym Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4.Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5.Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6.Działania, o których mowa w ust. 3-5 nie wstrzymują terminów dostawy

§2
Strony stwierdzają, że umowa niniejsza jest zawarta w wyniku zapytania o cenę ogłoszonego
przez Zamawiającego i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych
w ilościach, rodzajach i asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy
/Formularz cenowy - lista oferowana/ - stanowiącym integralną część tej umowy, a zwanym
w dalszej części umowy towarem.
§ 4.
1.Strony określają wartość umowy na kwotę Netto ……………… VAT ……………
Brutto …………………zł zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2.W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany
zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury.
3.Ceny jednostkowe wykazane w Formularzu cenowym obejmują koszty związane z
przygotowaniem i dostawą towaru do magazynu Zamawiającego.

4.Cena oferty podana przez wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy.
§ 5.
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w Formularzu cenowym
do niniejszej umowy, codziennie lub według potrzeb tj. mięso na zamówienie, nabiał dwa
razy w tygodniu natomiast pieczywo codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w rodzajach,
ilościach i asortymencie uprzednio uzgodnionych i zamówionych, wg potrzeb magazynu
kuchni. W okresie wakacji zamówienia ulegną zmniejszeniu.
2.Towar należy dostarczać w gramaturach jak w Formularzu cenowym.
3.Dostarczenie towaru odbywać się będzie transportem Dostawcy na jego koszt w godzinach
ustalonych z Zamawiającym, przy czym odbiór ilościowy towaru odbywać się będzie
w magazynie żywnościowym Zamawiającego.
4.Wykonawca dokona
Zamawiającego

również

rozładunku

zamówionego

towaru

do

magazynu

5.Do każdej dostawy należy dostarczyć świadectwo przydatności do spożycia dostarczonego
towaru.
6.Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami
ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do
niej.
7.Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi
do przewozu żywności oraz wymogi higieniczno – sanitarne.
§ 6.
1.Zamawiający zastrzega, że Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze najlepszej
jakości wg obowiązujących norm jakościowych i technologii produkcji.
2.Na wyroby objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji przewidzianej przepisami dla
towarów spożywczych. W razie dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi Dostawca
zobowiązuje się odwrotnie wymienić je na wolne od wad oraz pokryć spowodowane tym
straty, wykazane przez Zamawiającego.
3.Jeżeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, że wyroby nie odpowiadają
wymaganej jakości, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie obowiązany
niezwłocznie dostosować jakość wyrobów do żądanej. W przypadku powtarzających się nie
odpowiadających jakościowo dostaw wyrobów i bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.
4.W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w sposób zgodny z umową, w tym
niedostarczenia towaru w ustalonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania umowy z terminem natychmiastowym.
5.Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu,
które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
- zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad i niezgodności z przedmiotem umowy
w wysokości 0,5% ceny umowy brutto za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad do dnia przekazania przez wykonawcę towaru wolnego od wad
i niezgodności z przedmiotem umowy,
- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy zabezpieczenia finansowego
w kwocie 5% wartości umowy. Zabezpieczenie to wpłacane będzie przez Wykonawcę na
konto Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Z zabezpieczenia
potrącane będą kary umowne zgodnie z zawartą umową. Jeśli Wykonawca dotrzyma
warunków umowy kwota zostanie zwrócona w całości po wygaśnięciu umowy.
6.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 7.
1.Rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturą VAT po
odbiorze przedmiotu umowy.
Na fakturze zakupu VAT ma być napisane:
Nabywca:
Gmina Sokołów Młp.
ul. Rynek 1
36 – 050 Sokołów Młp.
NIP: 517-01-21-981

Odbiorca:
Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
36-050 Sokołów Młp
Lubelska 41
lub
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
Przedszkole Samorządowe w Sokołowie Młp.
36-050 Sokołów Młp.
Partyzantów 2

ul.

2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni licząc od
daty dostarczenia towaru i faktury Zamawiającemu.
§ 8.

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w zakresie mniejszym niż
przewidziany w niniejszej umowie. Ilości podane w Formularzu cenowym są ilościami
orientacyjnymi.
§ 9.
Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 03.09.2018 r. do
14.08.2019 r.
Wyznacza się termin rozpoczęcia dostaw wraz z dniem 03.09.2018 r.
§ 10.
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość odstąpienia od umowy w razie
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2.Strony zastrzegają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem
w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia , ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 11.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo Sąd
w Rzeszowie.
§ 12.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Na tym umowę zakończono i podpisano.

Dostawca

-------------------------

Zamawiający

------------------------

