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UMOWA DOSTAWY nr ………
Niniejsza umowa, została zawarta w dniu ………………….. po przeprowadzeniu postępowania o wartości
przekraczającej 30 000 euro na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych i kuchennych do Internatu Technikum nr 1
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach pomiędzy:
Powiatem Szamotulskim, Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach ul. Leśna 17,
NIP:787-20-93-967 reprezentowanym przez:
Dyrektora Monikę Kozber
zwanym dalej Zamawiającym,
a
z siedzibą we ……………………Regon ……………, NIP: …………………... reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiotem Umowy jest dostawa artykułów żywnościowych i kuchennych z Grupy ………………dla Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach ul. Leśna 17.
§2
W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sukcesywnej sprzedaży i dostarczania towaru określonego w §1 do Zamawiającego od dnia. 01.01.2019 r. do dnia
31.12.2019 r., zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………………………………….,
2) stosowania przez cały czas trwania umowy do stosowania cen jednostkowych brutto nie wyższych niż ustalonych
wcześniej z Zamawiającym, zawartych w załącznikach do niniejszej umowy (formularze ofertowe na poszczególne
części dostaw),
3) poniesienia kosztów transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Magazyn Internatu Zespołu
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich ul. Leśna 17A, 64-510 Wronki, tel. 067 25 40 743),
4) wykonania umowy z należytą starannością.
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§3
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy nastąpi realizacja dostawy zgodnie z terminem określonym w
zgłoszeniu.
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Julita Perz.
Wielkości zamówienia wykazanego w załączniku mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia cywilno prawne, a w przypadku zwiększenia zamówienia obowiązywać będą ceny zawarte w ofercie.
Zamówienia będą składane drogą telefoniczną, faksową lub pisemną w zależności od potrzeb zamawiającego
minimum 24 godziny przed realizacją zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć
zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeby zamawiającego Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie
w trybie pilnej realizacji
§4

1)
2)

3)
4)
5)

Pod pojęciem wynagrodzenia rozumie się zapłatę za wystawioną fakturę po realizacji zamówień dwutygodniowych
zgodnie z cenami brutto zamieszczonymi w ofercie.
Za wykonanie każdego zamówienia zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawianej przez
Wykonawcę faktury na:
POWIAT SZAMOTULSKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 4
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
UL. LESNA 17, 64-510 WRONKI
NIP: 7897-20-93-967
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr ........................................................................
z terminem płatności 30 dni liczonym od dnia wystawienia faktury,
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia może ulec zmianie tylko wskutek niezależnego od Wykonawcy
wzrostu elementów kalkulacyjnych ceny zawartej w ofercie, a w szczególności takich jak: energii, paliwa,
surowców i materiałów do wytworzenia wyrobów.
Strony ustalają, że cena produktów określona w załączniku/-ach do umowy zmienia się w przypadku zmiany cen
(tj. wzrost cen) tych produktów, nie częściej niż po upływie 3 miesięcy od daty ostatniej aneksowanej zmiany.
Pierwszy aneks można sporządzić po upływie trzech miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy.
Uzasadnienie wzrostu elementów kalkulacyjnych ceny zawartej w ofercie należy do Wykonawcy.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie.
Wprowadzenie zmian wynagrodzenia możliwe będzie tylko po akceptacji przez Zamawiającego, z początkiem
następnego miesiąca jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego uzasadnienia.
§6
Wykonawca oznajmia, iż posiada ważną (aktualną) decyzję właściwego organu Inspekcji Sanitarnej/
Weterynaryjnej potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub
obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia zgodnymi z procedurami HACCP
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych,
tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty lub atesty
i bierze całkowita odpowiedzialność w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu, spełniających wymogi sanitarne
zgodne z zasadami GHP, odpowiednie dla danego rodzaju dostarczanych artykułów.
Zamawiane artykuły stanowiące przedmiot dostawy będą dostarczane w opakowaniach czystych, nieuszkodzonych,
dopuszczonych do przechowywania i transportu danego rodzaju artykułów.
Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, o
odpowiednio długim terminie ważności( nie mniej niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia) w
zależności od dostarczanego asortymentu oraz cechami podanymi w wykazie.
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W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy Zamawiający
może potrącić z każdego wynagrodzenia Wykonawcy kwotę do równowartości 10% wysokości wynagrodzenia.
Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie
siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.
Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający może go obciążyć kara umowną w wysokości nie
przekraczającej równowartości 10% maksymalnej wysokości wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego towaru u innego dostawcy w przypadku niezgodności
ilościowej lub złej jakości dostarczonego towaru, który nie został uzupełniony lub wymieniony, odmowy dostawy
lub nieterminowej dostawy. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną
zapłaconą faktycznie przez Zamawiającego innemu dostawcy, a ceną w jakiej miał dostarczyć dany towar
Wykonawca, w przypadku gdyby ta cena była wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz ewentualnymi
kosztami transportu dostawy. Na powyższa okoliczność zostanie sporządzony protokół reklamacji i przekazany
Wykonawcy.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy
postanowienia umowy.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

