Załącznik nr 3 do siwz

UMOWA
( projekt )
Zawarta w dniu ……….r. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach
ul. Jagiellońska 90, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Pana Ryszarda
Mańko – Dyrektora Szkoły
a
…………………………………………………………………………………………………..
Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe z części……… w ilościach
i cenach określonych w formularzu ofertowym.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część
umowy.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art.
7 ust. 3 ustawy PZP). Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią.
§2
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie w kwocie:
………………zł brutto/słownie …………………………….................................................
2. Strony ustalają iż ceny określone w ofercie uwzględniają sezonowość towarów i nie wzrosną
przez cały okres trwania umowy.
3. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko dostawcy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze
w pierwszym gatunku i odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne zużycie
dostarczonych artykułów.
2. Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia
telefonicznego lub pisemnego.
3. Dostawy mają być realizowane cyklicznie, zgodnie z zamówieniem.
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach
wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone
lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości
dostawy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do
jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez
Zamawiającego.
7. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień
w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez
wypowiedzenia stosując kary umowne jak w § 6 pkt. 1.

8. Strony ustalają, że ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu lub zwiększeniu
w razie zmniejszenia lub zwiększenia się liczby osób korzystających z wyżywienia.
Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego.
9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171, poz. 1225).

10. Wykonawca dostarczający pieczywo i artykuły piekarnicze zobowiązany jest
wyposażyć na okres umowy pomieszczenie magazynowe w regały zgodnie
z zaleceniami sanepidu do składowania i przechowywania pieczywa.
§4
Umowa obowiązuje od dnia …………. do dnia 30.11.2017 r.
§5
1. Rozliczenie między stronami za wykonane dostawy nastąpi na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawcę .
2. Faktury należy wystawić na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90, NIP 959-15-40-068

3. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój
rachunek bankowy.
§6
1. Strony ustalają, ze naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych.
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli towar nie został dostarczony
w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 10 % wartości partii towaru, gdy dostarczony towar ilościowo
i jakościowo nie odpowiada zamówieniu (braki ilościowe i jakościowe),
c) karę za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, gdy odstąpienie od umowy następuje
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty
ustawowych odsetek.
2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§7
1. Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
wszczęcia wobec wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego bądź otwarcia
likwidacji Wykonawcy z właściwego rejestru.
§8
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy w trybie
zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogą postępowania
reklamacyjnego, gdyby zaistniałe sprzeczności nie zostały rozwiązane ugodowo będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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