Zał. nr 4 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr ……../2013
zawarta w dniu ……………… pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze ul. Leśna 3, 58-560
Jelenia Góra
który reprezentuje
Renata Chmielewska – Dyrektor DPS
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a firmą
………………………………………………………………………………………………..
adres: ………………………………………………………………………………………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………… pod
numerem KRS, NIP, REGON, którą reprezentują:
1.
………………………..….
2.
………………………..….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

została zawarta umowa następującej treści
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający
do odebrania produktów żywnościowych, zwanych w dalszej treści umowy towarami lub produktami, których asortyment, ilość i ceny jednostkowe określone są w
załączniku do umowy, sporządzonym na podstawie formularza cenowego na
część …………….. zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji, zwrot reklamowanego towaru (niezgodnego z zamówieniem) odbywa
się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów
w ramach maksymalnej kwoty określonej w § 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych
ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Wykonawcy nie będą
przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać promocyjne ceny na dostarczany towar, jeżeli istnieje taka promocja.
§2
Całkowitą wartość wykonania dostaw określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
strony ustalają na kwotę ……………………………….. złotych brutto. (słownie złotych
…………………………………….) w tym podatek VAT ……………. złotych (słownie
złotych).
Netto bez podatku VAT ……………………. zł (słownie złotych …………………….)
Wartość wykonania dostaw została ustalona na podstawie złożonej oferty.
§3
Termin realizacji umowy od dnia podpisania tj., od 01.05.2013 do dnia 30.06.2014 r.
§4
1. Zamawiający będzie zamawiał wyroby przez osoby upoważnione, telefonicznie
lub pocztą elektroniczną, sukcesywnie od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:00 do 15:00 w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb Zamawiającego.
2. Dostawy powinny nastąpić w dniu uzgodnionym przez Strony, za wyjątkiem pieczywa i mleka świeżego, dla których warunki dostaw określono w punktach 3 i 4
niniejszej umowy.
3. Dostawy pieczywa odbywać się będą codziennie do godziny 7:00.
4. Dostawy mleka świeżego odbywać się będą codziennie do godziny 7:00, za wyjątkiem niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.
5. Towary zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie 24 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do magazynu Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze ul. Leśna 3, transportem na koszt Wykonawcy.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest Pani Alicja Jaskółowska, telefon 75 75 520 38 wew. 352.
7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest ……………………………………., tel. ……………………… .
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, o którym
mowa w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał asortyment wymieniony w § 1 ust. 1
o najwyższej jakości jak i odpowiednim terminem ważności do spożycia, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Wykonawca zobowiązany
jest w ciągu 24 godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy
jest on niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy.
5. Towar, o którym mowa w ust. 3, zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany
transportem oraz na koszt Wykonawcy.
6. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w ciągu 12 godzin od daty
otrzymania zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez
Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
7. W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionej części asortymentu lub
niedostarczenia towaru wolnego od wad jakościowych w miejsce zareklamowanego Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakupu towaru
u innego dostawcy.
§6
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły spożywcze będą dostarczane w
oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż w połowie okresu
przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona żywność będzie wolna
od wad, będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w
SIWZ oraz w załączniku do niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom
ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr
171, poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w
sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności (DZ. U.
z 2003 r. nr 21, poz. 179).
4. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966), tj. oznakowanie musi zawierać
nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu, wykaz i ilość składników
lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres
producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres
producenta.
5. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty zwierzęce, mięso i produkty
mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego
produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia,

b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany
przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
6. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych
opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone.
§7
1. Zapłata należności za wykonana dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
3. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
4. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
§8
1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn
powstałych po stronie Wykonawcy, naliczone zostaną Wykonawcy kary – za
każdy dzień zwłoki – po siedmiu dniach od przekazanego zamówienia:
- do ósmego dnia – 0,1% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy,
- natomiast po ósmym dniu – 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy, licząc za każdy następny dzień po dniu ósmym.
2. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 14 dni od terminu wyznaczonego w § 4
ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania za poniesione
straty.
3. W przypadku trzykrotnego opóźnienia dostaw, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
4. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy.
§9
1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie
i określonych w przepisach prawa.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części, gdy:
a) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień
umowy,

b) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub podjęta uchwała o rozwiązaniu
firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinno zawierać uzasadnienie oraz powinno nastąpić w terminie 14
dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie będącej podstawą odstąpienia od
Umowy.
4. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności
powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, dostaw niezgodnych z zamówieniem, dostaw towaru nieodpowiadającego normom jakościowym, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, stronie poszkodowanej przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy strony naruszającej postanowienia umowy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Spory między stronami będzie rozpatrywał rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Wykonawca

