„Wzór umowy”
Znak Sprawy:………….

Zał. nr 13 do SIWZ

UMOWA Nr …..
w dniu.....................w Białymstoku pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566 Białystok, NIP: 966-07-87-229
reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Wiesław Joszczyk – Dyrektora Szkoły
zwanym dalej Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………...., Regon …………………………., zwanym w dalszej
części Wykonawcą
W związku z wyborem w dniu ………………………oferty w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), z późn. zm. – strony
zgodnie postanawiają:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu następujących
artykułów spożywczych*:
a. Mięso i przetwory mięsne
b. Pieczywo
c. Nabiał i produkty mleczarskie
d. Jaja
e. Różne produkty spożywcze
f. Ziemniaki
g. Ryby i przetwory rybne
h. Warzywa i owoce
i. Warzywa kiszone
j. Mrożonki
w ilościach podanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
*w umowie poprzetargowej zostanie tylko pozycja, na którą Wykonawca złoży ofertę.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie, każdorazowo
do siedziby Zamawiającego przy ul. Ks. St. Suchowolca 26B (Internat) w Białymstoku
na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub zgłoszenia telefonicznego
w następujących terminach:
a. Nr 1 - Mięso i przetwory mięsne
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty
złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa
i przetworów mięsnych wynosi od 5 do 6 razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt).
b. Nr 2 - Pieczywo
Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie (oprócz niedziel i świąt)
do godziny 06:00. Może zaistnieć także sytuacja, że pieczywo trzeba dostarczyć
do siedziby Zamawiającego w tym samym dniu tj. dwa razy dziennie czyli: normalnie
do godz. 06:00 i druga dostawa do godz. 12:00. Towar musi być dostarczony
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następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Pozostałe produkty typu
słodkie bułki, bułka tarta będą zamawiane w zależności od potrzeb za uprzednim
powiadomieniem telefonicznym.
Nr 3 – Nabiał i produkty mleczarskie
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się następnego dnia od daty
złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w
tygodniu lub w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Nr 4 – Jaja
Dostawa jaj odbywać się będzie w ilościach wynikających z bieżących potrzeb
Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia
telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy jaj 1 raz na tydzień
Nr 5 - Różne produkty spożywcze
Dostawa produktów różnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia
telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy produktów różnych 1 raz
na tydzień.
Nr 6 – Ziemniaki
Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia telefonicznego
zamówienia. Średnia częstotliwość dostaw 2 razy w miesiącu.
Nr 7 – Ryby i przetwory rybne
Dostawa ryb i przetworów rybnych odbywać się będzie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty
złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy
w miesiącu.
Nr 8 – Warzywa i owoce
Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia
zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w tygodniu.
Nr 9 - Warzywa kiszone
Dostawa warzyw kiszonych odbywać się będzie
w zależności od potrzeb
zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia
zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w miesiącu.
Nr 10 - Mrożonki
Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego.
Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia
telefonicznego. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w miesiącu.

3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych artykułów spożywczych
według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Sprzedaży i dostawy artykułów spożywczych wyszczególnionych w załączniku nr 1
do niniejszej umowy w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu.
2. Dostarczenia w/w artykułów do siedziby Zamawiającego przy ul. ks. St. Suchowolca 26B
(Internat), własnym transportem i na własny koszt wraz z rozładunkiem w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego towaru.
4. Ilość dostarczonego towaru ma być zgodna z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego.
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5. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu określonym w ust. 2, przy czym
Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty
za dostarczony towar.
§3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany rodzaju i ilości towarów w ramach
istniejącej umowy oraz możliwość niepełnej realizacji wartości umowy.
§4
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone
artykuły spożywcze nie są przeterminowane i posiadają termin ważności nie krótszy niż
połowa okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 1 Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych na zgodne
z wymogami ust. 1 w terminie 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń
jakościowych towaru.
3. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt
Wykonawcy.
§5
1. Wartość umowy strony ustalają na maksymalną kwotę ...................... złotych brutto
(słownie: ………………………………………………………………..……... zł brutto)
w tym podatek VAT ……………….. złotych (słownie: ………………………….…….
………………………………………………….… zgodnie z przyjętą ofertą przetargową
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca
iloczynowi ilości faktycznie dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych
w ofercie, z tym że nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1.
3. Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu cenowym mogą być waloryzowane,
zgodnie ze wskazaniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych
przez Prezesa GUS.
4. Ceny jednostkowe towarów (oprócz wymienionych w punkcie 5) mogą być
waloryzowane począwszy od 01 grudnia 2013 r., nie częściej jednak niż raz w miesiącu.
Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał zgodnie ze wskazaniem
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Waloryzacja przysługuje Wykonawcy, jeżeli ceny wzrosły w tym kwartale, o co
najmniej 3%. Zmiany cen w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.
5. Ceny ziemniaków, warzyw i owoców będą uaktualniane zgodnie z minimalnym
poziomem cen zaopatrzeniowych na Giełdzie Rolno-Towarowej S.A. w Białymstoku nie
wcześniej niż od 01 grudnia 2013 r. (gdy ceny danego produktu publikowane są w tzw.
widełkach przyjmuje się cenę najniższą).
§6
1. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy,
przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
2. Faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo
do naliczenia ustawowych odsetek.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
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a. za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości nie
dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki
b. 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
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wartości umowy brutto określonej w §5 ust.1 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastrzeżenie w/w. kar umownych nie wyłącza dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia 01.09.2013 r.
do dnia 31.08.2014 r.
§9
1. Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, może odstąpić
od umowy w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 może nastąpić w terminie trzydziestu dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§10
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest taka zmiana postanowień umowy lub wprowadzenie do umowy
nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą
rozstrzyganiu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawyPrawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Oferta przetargowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią
integralną część umowy.
§12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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