WZÓR

Umowa Nr …….
zawarta w dniu …………… r.
pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Konstantynowie ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów, NIP 537-19-81-207 zwanym w dalszej treści
umowy Zamawiającym,
nabywca:
Powiat Bialski ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-23-42-952,
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543
Konstantynów reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..
wybranym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego znak:
DPS/F/3402/………/2019 na Wykonawcę.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa:
I
Pieczywa.
II
Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.
III
Produktów mleczarskich.
IV
Różnych produktów spożywczych.
V
Jaj.
VI
Ryb i mrożonek.
(w przypadku złożenia oferty częściowej – części nie objęte ofertą podlegają skreśleniu).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania na własny koszt, z częstotliwością dostaw
………………. w godz. …………….. do magazynu Zamawiającego, artykułów określonych w
części …………….. w cenach netto przedstawionych w ofercie cenowej złożonej na piśmie jako
załącznik Nr 1. Do cen netto doliczany będzie podatek VAT obowiązujący na dany artykuł. Za
dostawę do magazynu Zamawiającego należy rozumieć dowóz i rozładunek do magazynu.
2. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
3. Ceny ustalone w wyżej wymienionym załączniku są niezmienne przez cały okres obowiązywania
umowy. Załącznik zawierający ceny stanowi integralną część umowy.
§3
Zamówienia na dostawy będą składane telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem
przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Dostarczony towar winien być zgodny z
zamówieniem.
§4
1. Cały asortyment powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz
wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne w UE.

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1541 z późn.zm.)
3. Przedmiot umowy powinien spełniać normy jakościowe systemu HACCP
Dostarczany towar ma spełniać następujące wymogi:
1. spełniać normy wagowe i jakościowe,
2. posiadać wymagane atesty,
3. mieć zachowane terminy ważności do spożycia,
4. być wolnym od wad i odpowiednio opakowanym,
5. być transportowanym w warunkach spełniających wymogi sanitarne.
W przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę
a) niedotrzymania terminu dostawy,
b) dostarczenia towaru wadliwego pod względem jakościowym,
c) dostarczenia towaru w ilości innej niż zgłoszone zapotrzebowanie,
Zamawiający odmówi przyjęcia, a Wykonawca dostarczy w ciągu jednego dnia towar spełniający
powyższe warunki lub Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu towaru u osób trzecich na
koszt Wykonawcy.
§5
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczony towar przelewem na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie …………. dni licząc od dnia przedłożenia faktury VAT.
§6
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu fakturę za dostarczony towar przy jego dostawie.
§7
Zamawiający zaznacza, że wskazane w załączniku do oferty ilości poszczególnego asortymentu
towaru są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź
zwiększeniu). Wykonawcy przysługuje zapłata za faktycznie wykonane dostawy.
§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10%
wartości dostaw będących przedmiotem zamówienia gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy.
2.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% od
wartości będących przedmiotem zamówienia w przypadku odstąpienia od realizacji umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia,
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
- Wykonawca z własnej inicjatywy przerwał wykonywanie umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14
dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

§ 10
Umowa obowiązuje na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
§ 11
Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Wszelkie zmiany
dokonywane w innej formie niż pisemne są nieważne.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843) i Kodeksu
Cywilnego (ustawa z dnia 25 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16 poz 93 z póź. zm).
§ 13
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwych rzeczowo sądów powszechnych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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