U M O W A Nr …..
zawarta … stycznia 2018 roku w Łupkach pomiędzy:
Powiatem Piskim, 12- 200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849 150 34 23, reprezentowanym przez Ewę Elżbietę
Ryzińską- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach,
na

podstawie

udzielonego

pełnomocnictwa,

działającej

Szkolno

–

– Głównej Księgowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno

–

na

rzecz

Specjalnego

Ośrodka

Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15,
przy kontrasygnacie Agnieszki Pupek

Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu,
zwanym Zamawiającym
a
………………………………..,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………
zwanym Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa Zamawiającemu mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa
wieprzowego w ilościach i cenach podanych w formularzu asortymentowo- cenowym. Wykonawcy stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie, każdorazowo do siedziby
Zamawiającego,

tj.

Łupki

15,

12-200

Pisz

na

podstawie

zamówienia-

zgłoszenia

telefonicznego

w następujących terminach:
raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach od 7

00

do 9

00

.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa
wieprzowego dobrej jakości tj: świeżych, I gatunku, czystych, bez objawów chorób pleśni, bez obcych zapachów,
nie robaczywych, nie kruszących się, o właściwej gramaturze oraz z właściwym terminem przydatności do
spożycia. Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm. Towary będą oznaczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość.
5. Podane w formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy ilości towaru,
przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmianie
(zmniejszeniu bądź zwiększeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zwiększenia ilości towaru do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu
asortymentowo- cenowym.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Dostawy mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego wyszczególnionych w Załączniku do niniejszej
umowy w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu.
2) Dostarczenia w/w towarów do siedziby Zamawiającego Łupki 15, 12-200 Pisz własnym transportem
na własny koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3) Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego towaru:
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a)

Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanego mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa
wieprzowego. Dostarczone przez Wykonawcę produkty muszą posiadać odpowiedni termin przydatności
do spożycia lub datę minimalnej trwałości – 7 dni oraz muszą odpowiadać stosowanym w Polsce
normom jakościowym.

b)

W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji
warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

c)

Mięso wieprzowe i wyroby z mięsa wieprzowego muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych
pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające,
że dostarczane artykuły spożywcze spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 149 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych
do ww. ustawy.
§3
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone mięso i wyroby
mięsne wieprzowe nie są przeterminowane i posiadają termin ważności nie krótszy niż 7 dni do dnia przydatności
do spożycia określonego przez producenta.
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów w celu przeprowadzenia
procedury odbioru w miejscu dostawy.
3. Każdorazowa dostawa produktów kwitowana jest dokumentem WZ dostarczanym wraz z towarem.
4. W przypadku, gdy jakiekolwiek produkty podlegające sprawdzeniu będą miały wady lub dane zamówienie nie
zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone, Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia produktów niewadliwych i/lub brakujących najdalej następnego dnia, bez ponoszenia przez
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5. Za produkt wadliwy uważa się produkt niezgodny z umową, złej jakości, przeterminowany i posiadający termin
ważności krótszy niż 7 dni do dnia przydatności do spożycia określonego przez producenta
6. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona wymiany wadliwych i/lub brakujących produktów w wyznaczonym
terminie Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu
w tym zakresie oraz do zażądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
7. Zwrot wadliwego towaru i dostarczenie towaru niewadliwego następuje na koszt Wykonawcy.
8. Dokonanie odbioru produktów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie pozbawia Zamawiającego
dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
§4
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości towarów w ramach istniejącej umowy oraz
możliwość niepełnej realizacji wartości umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
§5
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych brutto podanych
w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się szacunkowo w wysokości:
-

Wartość brutto ………………………. zł

-

Słownie (brutto) ………………………………………….

3. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe brutto podane w ofercie
Wykonawcy i wielkość tych dostaw.
4. Strony ustalają, iż ceny jednostkowe brutto podane w formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym
Załącznik do niniejszej umowy będą stałe w okresie trwania umowy.
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5. Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez
Wykonawcę po każdej dostawie częściowej, zaś warunkiem wystawienia faktury będzie odebranie dostawy
częściowej bez zastrzeżeń.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur zawierających następujące dane:
NABYWCA: Powiat Piski, 12- 200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849 150 34 23,
ODBIORCA: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz,
Łupki 15.
7. Płatności za zrealizowane dostawy częściowe realizowane będą przelewem na rachunek Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe w przypadku zwłoki

w płatności

należności za każdy dzień zwłoki.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego następujących kar umownych:
1) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości nie dostarczonej partii
za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dniu dostawy, a następnie 5 % wartości nie dostarczonej partii za każdy
następny dzień zwłoki;
2) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 10% wartości towaru dostarczonego
z wadami za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę towaru;
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.2 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
§8
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest Jolanta Niedźwiecka- Płochocka, tel. 87 423 48 57.
2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji przedmiotu
umowy jest ……………., tel. ……………………...
§9
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przez
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki :
- formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo – cenowym.
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