Załącznik nr. 4 o SIWZ
Wzór umowy
PROJEKT

UMOWA NR ………………
zawarta w dniu ................................... w Ostrowie Lubelskim pomiędzy
Powiatem Lubartowskim Zespołem Szkół z siedzibą
w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110, NIP: 714-18-91-281 reprezentowanym przez :
……………
przy kontrasygnacie ……………

– ……………….,
– ………………………….,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a ……………………………. , zam./z siedzibą ul. ……………………….., ………..

…………………………..,

reprezentowanym przez:
………………..

– ………………..,

zwaną/ym w dalszej części umowy „Dostawcą”
zwanymi łącznie „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
zadania pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim” w
zakresie części ……………….strony zgodnie postanawiają, co następuje :
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy są zakup, dostawa i rozładunek na miejsce wskazane przez

Zamawiającego artykułów żywnościowych określonych załącznikiem do umowy w okresie od
01.01.2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. lub całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotu
zamówienia
2. Dostawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym do realizacji umowy sprzętem, w tym środkiem

transportu, oraz odpowiednią kadrą spełniającymi wymogi określone przepisami prawa, w tym
zwłaszcza z zakresu wymagań sanitarnych.
§ 2.
1. Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów żywnościowych. Z uwagi na

wiadome Dostawcy przeznaczenie produktów, które posłużą do sporządzania posiłków
dostarczane produkty nie mogą być niskiej jakości a nadto muszą posiadać odpowiedni termin
przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości jak również odpowiadać normom
przedmiotowym i jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami i

przepisami prawa regulującymi wymagania stawiane produktom żywnościowym. Przydatność do
spożycia lub minimalna trwałość artykułów żywnościowych musi wynosić co najmniej 5 dni od
daty dostawy.
2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych

produktów żywnościowych do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
określonych na czytelnych etykietach.
3. Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmianę gramatury produktów na inną niż

określona w załączniku do umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Ceny jednostkowe produktów o zmienionej gramaturze zostaną przeliczone proporcjonalnie do

cen podanych w ofercie Dostawcy.
5. W uzasadnionych przypadkach dotyczących w szczególności : wstrzymania, zaprzestania

produkcji, wycofania z rynku lub zmiany marki, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
umowy w zakresie oferowanego asortymentu z zastrzeżeniem, iż oferowany zamiennik musi
odpowiadać parametrom jakościowym nie gorszym, jak zastępowany produkt. W przypadku, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym cena oferowanego zamiennika nie może być wyższa od
ceny produktu zastępowanego podanej w ofercie.
§ 3.
1.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze
składanymi zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3 asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu
częściowym, składanym Dostawcy nie później niż z 8 – godzinnym wyprzedzeniem.

3.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego będzie on uprawniony
do składania „zamówień pilnych” z terminem realizacji wynoszącym cztery godziny od złożenia
zamówienia.

4.

Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie.

5.

Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.

6.

Z zastrzeżeniem ust. 2 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony
w zamówieniu częściowym nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od złożenia zamówienia
częściowego. Dostawy będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w następujących
godzinach od 7.00 do 15.00 ,a w zakresie części 4 i 10 (produkty zwierzęce, mięso i produkty
mięsne): od godz. 7:00 do godz. 9:30

7.

Koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Dostawca.

8.

Strony uzgadniają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy w
ilościach określonych w formularzu ofertowym, ani do wyczerpania kwoty określonej w §5.
Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu odszkodowania.

9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy, na co
Dostawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 4.
1.

W przypadku dostawy produktów żywnościowych o nienależytej jakości Zamawiający odmówi
przyjęcia wadliwej części zamówienia. W takim przypadku Zamawiający zgłosi Dostawcy
reklamację.

2.

Dostawca zobowiązuje się na swój koszt odebrać produkty wadliwe oraz nie później niż w ciągu 5
godzin od zgłoszenia reklamacji dostarczyć produkty wolne od wad.

3.

W przypadku, gdy Dostawca w terminie określonym w ust. 2 nie dostarczy produktów wolnych od
wad albo, gdy dane zamówienie częściowe nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie,
Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zakupu brakujących produktów u osoby trzeciej
oraz obciążenia Dostawcy różnicą pomiędzy kosztami tej transakcji a kosztami dostawy tych
produktów po cenach z oferty Dostawcy, na co ten ostatni wyraża zgodę.

4.

Koszty transportu oraz rozładowania produktów żywnościowych ponosi Dostawca.

5.

Dostawca zobowiązuje się dostarczać produkty żywnościowe środkiem transportu
odpowiadającym wymogom przepisów sanitarnych w zakresie transportu żywności,
zabezpieczającym w pełni ich jakość i bezpieczeństwo zdrowotne. Dostawca zobowiązuje się
skierować do realizacji umowy osoby przestrzegające higieny osobistej.

6.

Odbiór ilościowo – jakościowy dostarczonych produktów żywnościowych oraz zgłaszanie
reklamacji będzie dokonywane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

7.

Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w
celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranych produktów żywnościowych.

8.

Dostawy będą się odbywały zgodnie z reżimem sanitarnym i zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego w trybie bezkontaktowym. Zamówienia i obieg dokumentacji związany z realizacją
dostaw powinien odbywać się drogą elektroniczną.

9.

Zamawiający wyznaczy specjalne miejsce przy wejściu na odbiory zamówień. Między miejscem
odbioru a pracownikami powinno być co najmniej 1,5 metra.

10.

Zarówno Zamawiający jak i Dostawca zaopatrzy swoich pracowników w środki prewencyjne takie
jak: płyny do dezynfekcji, rękawiczki oraz maseczki lub przyłbice ochronne.

§ 5.

1. Z tytułu realizacji umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej kwocie
…………………………. (słownie:…………………………………………………………………………….…) zł brutto
płatne na zasadach określonych w ust. 5.
2. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę
wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może
nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności
pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiednio ją obniży.
5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia kosztorysowego określonego w § 5 ust. 1 w
przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8.
6. Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie płatne na podstawie faktur VAT.
7.

Wynagrodzenie za dostawy częściowe płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy
nr …………………………………………………………………...w terminie ………. dni od daty wystawienia
faktury VAT.

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za dostawę częściową, jeżeli w
terminie płatności wniesie zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy.
9. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia przysługujących mu kar umownych oraz
poniesionych kosztów, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy, z przedłożonej do rozliczenia
faktury VAT.
§ 6.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :
1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie terminu dostawy
(nieterminowa dostawa), Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości
opóźnionego zamówienia częściowego za każdą godzinę opóźnienia;
2. w przypadku każdego innego nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę zapłaci
on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia
częściowego nienależycie wykonanego;
3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy ten ostatni zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia
kosztorysowego określonego w § 5 ust.1.
2. Kary umowne mają charakter zaliczany, co oznacza, iż w przypadku wystąpienia szkody
przenoszącej wartość kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić jej naprawienia w pełnej
wysokości na zasadach ogólnych.

§ 7.
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego
wykonywania zobowiązań umownych przez Dostawcę, w tym w szczególności :
1. w przypadku powtarzających się ze strony Dostawcy uchybień co do jakości
przedmiotu dostaw (nie mniej niż trzech);
2. w przypadku powtarzających się ze strony Dostawcy uchybień co do terminowości
dostaw (nie mniej niż trzy opóźnienia);
3.

w przypadku nieuwzględniania przez Dostawcę reklamacji Zamawiającego (nie mniej
niż trzy odmowy uwzględnienia reklamacji);

4. w przypadku powierzenia osobie trzeciej przez Dostawcę do realizacji całości lub
części umowy bez zgody Zamawiającego .
§ 8.
Dostawca nie może powierzyć osobie trzeciej do realizacji całości lub części umowy. Przelew
wierzytelności przez Dostawcę na rzecz osoby trzeciej dla swej ważności wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
§ 9.
Ewentualne mogące wyniknąć na tle stosowania umowy spory strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego Sądu.
§ 10.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11.
Integralną część umowy stanowią dokumentacja przetargowa oraz oferta Dostawcy złożona w toku
postępowania opisanego we wstępie.
§ 12.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot niniejszej umowy przeprowadzono
w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11 września 2020 r. Ustawa

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z
2020 r. poz. 1086 ze zmianami.
§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
§ 14.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla
Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

