
UMOWA nr      /2014

z dnia ............... 2014 r.

na dostawy mięsa i wędlin

dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

rozstrzygniętego w dniu                            r. na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Zakrzew 52 63-230 Witaszyce

tel. 062 7401434; 062 7401461;  fax. 0627401301

REGON: 000294562, NIP: 617-10-45-099

reprezentowanym przez:

Janusza Krawiec – Dyrektora

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej

 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

..........................................................................................................................................................

REGON ................................................., NIP: ........................................

reprezentowaną(ym) przez:

......................................................

zwaną(ym) dalej Dostawcą

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Dostawca zobowiązuje się dokonywać powtarzających się okresowo

dostaw mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie zgodnie z § 3 niniejszej

umowy.



2

2. Dostarczanie zamówionych artykułów następować będzie 4 razy tygodniowo na podstawie

złożonego z ........ dniowym wyprzedzeniem zamówienia na koszt Wykonawcy jego własnym

transportem.

3. Dostarczane produkty posiadają wymagane atesty czy certyfikaty dopuszczające do obrotu

środkami żywności.

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Umowa została zawarta na okres od ...................................2014 r. do 31.12.2014 r. lub do

wartości umowy określonej w § 4 pkt. 1.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Dostawcy należy:

a) należyte wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności zobowiązuje się wykonać

przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi

w SIWZ,

b) dostarczanie zamówionego towaru zgodnie ze złożonym każdorazowo zamówieniem,

c) dostarczanie zamówionych artykułów następować będzie własnym transportem i na własny

koszt; środki transportu będą spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z

19.12.2002 r. w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących środków transportu żywności,

substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych

składników żywności,

d) bezpłatnego rozładunku dostarczonych towarów w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego,

e) dostarczanie towaru odpowiadającego wymaganiom jakościowym, o odpowiedniej

gramaturze (określonej w ofercie przetargowej) zgodnie ze złożonym zamówieniem, w

szczególności odpowiadające przepisom ustawy z dnia  25.08.2006 r. o bezpieczeństwie

żywności i żywienia (Dz. U nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006 r. ) oraz aktów wykonawczych do

niej.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) odbiór dostarczanych artykułów

b) ) uregulowanie zapłaty za dostarczone towary w terminie określonym w § 5.
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§ 4

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na ............................... zł brutto, zgodnie z otrzymaną

ofertą przetargową stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie trwania umowy całej ilości i wartości

zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia

odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

3. Ceny jednostkowe dostarczanych pozostałych artykułów określa formularz cenowy oferty

przetargowej (oferta przetargowa stanowi załącznik nr 1 do umowy).

4. Zamawiający może uznać cenę jednostkową wyższą niż określona w ofercie, przy

jednoczesnym przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego udokumentowania, które wymaga

potwierdzenia przez strony zawierające umowę.

5. Zmiana ceny na niższą niż określona w ofercie nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę

udokumentowania.

§ 5

ROZLICZENIE

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, za

dostarczone artykuły, zgodnie z ofertą przetargową.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE

WYKONANIE UMOWY

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 1 pkt 2 w wysokości 10 % wartości

brutto danego zamówienia,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 pkt 1,

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 pkt 1,

2. W przypadku nie dostarczenia w terminie przez Dostawcę zamówionego towaru, Zamawiający

zakupi go na wolnym rynku na koszt Dostawcy.

3. Towar uznany za odbiegający od normy podlega zwrotowi na koszt Dostawcy.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:
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a) w razie powtarzającego się niedotrzymywania terminu określonego w § 1 pkt. 2,

b) nastąpi trzykrotna reklamacja dostarczonych produktów z uwagi na jakość niezgodną z

obowiązującymi normami lub braki ilościowe,

c) po wystąpieniu okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo 1 miesięcznego wypowiedzenia umowy bez podania

przyczyny, bez roszczeń ze strony Dostawcy, z uwagi na funkcjonowanie DPS w Zakrzewie.

6. W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu

cywilnego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy

pisemnej w postaci aneksu.

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca

siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz

Kodeksu cywilnego.

4. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym.

ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA


