Załącznik nr 6 do siwz
UMOWA NA DOSTARCZANIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NR ..............
zawarta w dniu …….. r. w Szczecinie pomiędzy, Gminą Miasto Szczecin - Centrum Opieki
nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 a w Szczecinie,
zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Barbara Bartoszewicz - Dyrektor Centrum w Szczecinie działający na podstawie
Upoważnienia nr WO-I.0052.1.1045.2012.KB Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
17-12-2013r.
a
……………………………………………. …................................................…... z siedzibą
w ……………………….........................................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej ……………………………….. lub
wpisaną do ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego Nr …………………………
Regon …………………………….. NIP …………………………………
Zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:
1. …………………………………………………...
2. ……………………………………………….…..
Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia
29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn zm.)

§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 poz. 2164).
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego artykułów żywnościowych w asortymencie i w ilości określonych
w załączniku nr ……………, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Podane w załącznikach ilości są ilościami maksymalnymi. Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej liczby produktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych towarów o nie
więcej niż 20 %.
§2
1.
Wartość umowy nie przekroczy kwoty ....................................... brutto ( słownie:……..…...
…………………….........................................................................................................złotych)..
2. Należność za dostawy wykonane na podstawie danego zamówienia określone zostanie
w oparciu o ceny wskazane w formularzu cenowym - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr
………………………………. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności
pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności
kary umowne, przy czym potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie
ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.
1) Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.
2) Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie
fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez
Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego i dokonaniu odbioru
dostawy.
3) W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty
ustawowych odsetek.
4) Strony dopuszczają możliwość waloryzacji cen jednostkowych w trakcie realizacji
umowy, w oparciu o wskaźnik GUS.
5) Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia
Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres 365 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2. Dostawy realizowane będą w uzgodnionych na bieżąco wielkościach i asortymencie wg
każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się formę przekazania
zamówienia faksem) z realizacją od godziny 7:00 do godziny 9:00 dnia następnego po
złożeniu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów żywnościowych do magazynu
Zamawiającego transportem własnym lub przez wynajętego do tego celu przewoźnika na
własny koszt, posiadającego zaświadczenie o spełnieniu wymogów sanitarnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły żywnościowe w opakowaniach oraz
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych artykułów
przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp.
5. Towar będzie dostarczony w opakowaniach hermetycznie zamkniętych z materiałów
dopuszczalnych do kontaktu z żywnością.
6. Reklamacje ilościowe (zgodność dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami
wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę
do dostawy) Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie w terminie nie później niż 7
dni od daty odbioru asortymentu. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację
w terminie 1 dnia od jej otrzymania pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.
7. Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy w terminie
7 dni (pisemnie wraz z udokumentowaniem) w terminie 7 dni. Wykonawca natomiast
zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego
reklamacji w terminie 1 dnia od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 1 dnia jest
uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i przyjęciem zobowiązania do wymiany

wadliwej partii towaru w terminie 1 dnia na wolny od wad. W przypadku nie dokonania
wymiany Zamawiający uprawniony będzie do zastosowania sankcji z § 6 ust.2. pkt.2
§4
Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionej partii towaru jest faktura częściowa,
podpisana przez Wykonawcę i podpisana przez Zamawiającego. Na oryginale faktury
wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość jego cenę i wartość.
§5
Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie
▪ Zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru.
▪ Odbioru faktur
▪ Zgłaszania reklamacji, korygowania ilości asortymentu zamówionych towarów jest p.
……………….. – magazynier.
§6
Kary umowne:
1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. Zamawiający jest upoważniony
do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości wskazanej w przepisach dotyczących ustalenia aktualnie
obowiązującej wysokości odsetek ustawowych liczonych od wartości partii
dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jeżeli towar nie został
dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca
2) W wysokości wartości partii towaru zakwestionowanej przez Zamawiającego.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości
partii towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru.
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 30% wartości
partii towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru.
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§7
Zmiana umowy:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, zapisane
w formie aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy.
§8
Odstąpienie od umowy:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§9
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca
e) ogłoszeni likwidacji firmy Wykonawcy
f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy
§ 10
Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony
będą się starały załatwić polubownie, a nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane
zostaną pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§ 12
1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem, nieważności.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, dla swej ważności wymagają
dochowania formy wskazanej w ust. 1.
3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia dla Przetargu oraz oferta Wykonawcy złożona w Przetargu.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

