Załącznik nr C do SIWZ

Umowa -projekt

zawarta w dniu …........................... pomiędzy :
Powiatem Sztumskim, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Odbiorcą: Zakładem Aktywności Zawodowej (ZAZ), ul. Żeromskiego 8, 82-400
Sztum, NIP : 579-223-09-29
reprezentowanym przez :
Dyrektora Zakładu: …................................................................................................,
zwanym dalej „Zamawiającym”
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej ZAZ: .........................................................
a
…....................................................................................................................................
reprezentowaną/ym przez :
….....................................................................
zwanym dalej „Dostawcą”.
§1
Podstawa zawarcia umowy
Stosownie do wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dot. wyłonienia Wykonawcy na „Dostawę artykułów
spożywczych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie – kuchnia
Barlewiczki 13” (postępowanie nr ZAZ/1/11/2020), na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r, poz.
1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Strony zawierają umowę następującej
treści:
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§2
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem

umowy

jest

dostawa

artykułów

spożywczych:

Część ........................
1) część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
2) część II – Różne produkty spożywcze
3) część III – Produkty mleczarskie
4) część IV- Mrożonki i ryby
5) Część V- Warzywa i owoce świeże i suszone,
zwanych dalej „towarem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem
przedstawionym w SIWZ oraz formularzem ofertowo-cenowym Wykonawcy
z dnia ........................, który stanowi załącznik do umowy jako jej integralna
część.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania n/w warunków realizacji
dostaw:
1) przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z wymaganiami sanitarnymi
GHP i HACCP, tj. w sposób zapewniający świeżość (wraz z utrzymaniem ciągu
chłodniczego od Producenta do Zamawiającego), zapobiegający utracie
walorów smakowych i odżywczych w zamkniętych i nieuszkodzonych
opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację w języku polskim
w sposób czytelny o nazwie środka spożywczego, wykaz składników,
informacje o wartości odżywczej, nazwie i adresie producenta, dacie
przydatności do spożycia oraz gramaturze;
2) dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości,
zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami oraz będą dostarczane nie później,
niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego
produktu, z zastrzeżeniem, iż: ryby i mrożonki będą posiadać termin
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przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; jaja konsumpcyjne
nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże
cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany,
będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak
wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia
czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności
do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy;
3) wytwarzanie towaru, a także sposób jego pakowania i transportu muszą
spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa
żywnościowego, w szczególności m. in.:
a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1753),
c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139
z dnia 30.04.2004 r.),
e) Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z dnia
30.04.2004 r. ),
f) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 29) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 338/4 z dnia
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13.11.2004 r.).
§3
Czas i miejsce realizacji umowy
1. Do obowiązków Dostawcy należy :
– Dostawa przedmiotu zamówienia, tj.

artykułów spożywczych dobrej

jakości do lokalizacji Zamawiającego, tj. kuchnia – Barlewiczki 13,
w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w dniach:
– część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (dostawy
codziennie od poniedziałku do piątku )
– część II – Różne produkty spożywcze (dostawa dwa razy w tygodniu od
poniedziałku do piątku )
– część III – Produkty mleczarskie (dostawa 3 razy w tygodniu od
poniedziałku do piątku)
– część IV- Mrożonki i ryby (dostawa dwa razy w tygodniu od poniedziałku
do piątku )
– Część V- Warzywa i owoce świeże i suszone (dostawa trzy razy
w tygodniu - poniedziałek, środa i piątek)
2. Zamówienie dostaw towaru będzie każdorazowo składane telefonicznie
przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
3. Zamówiony towar Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
własnym środkiem transportu spełniającym wymogi do przewozu artykułów
żywnościowych; w czystych skrzynkach, pojemnikach zgodnie z wymogami
HACCP i przepisów obowiązujących w tym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
4. Zamawiający zastrzega sobie zmiany wielkości zamówienia w granicach 20%
całego przedmiotu zamówienia.
5. Rozładunek artykułów spożywczych organizuje i realizuje na własny koszt, we
własnym zakresie i na swoją odpowiedzialność Dostawca.
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§4
Cena i warunki umowy
1. Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy w kwocie:
Cena netto ..................................... zł
(słownie: .............................................................. złotych)
VAT ......%........................................ zł
(słownie: .............................................................. złotych)
Cena brutto ...................................... zł
(słownie: .............................................................. złotych)
2. Ceny jednostkowe na dostarczany towar określa załącznik B1, B2, B3, B4, B5
do umowy.
3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
oraz należne podatki od towarów i usług, cło (o ile występuje), ubezpieczenie,
koszty transportu, załadunku oraz rozładunku i dostarczenia do magazynu
określonego w § 3. Ceny jednostkowe netto nie będą zwiększane w okresie
obowiązywania umowy i zostały przyjęte zgodnie z ofertą Dostawcy, o której
mowa w § 2 ust. 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zmienionej ilości
poszczególnych artykułów określonych w załączniku do umowy, przy
zachowaniu cen jednostkowych. Z tego tytułu dostawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie płacił należności za każdą zrealizowaną dostawę
towaru, na podstawie faktur VAT wystawianych przez dostawcę, w terminie ......
dni od daty ich otrzymania na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy
nr...............................................................................w Banku.......................................
6. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać nazwom i cenom
zamieszczonym w załączniku do umowy na formularzu ofertowo - cenowym.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość czasowej zmiany cen podanych
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w „Formularzu ofertowo-cenowym” po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania
umowy, w przypadku wzrostu cen zakupu produktów przez Dostawcę.
Dostawca zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej wniosku w ww.
sprawie do Zamawiającego. Do wniosku dołącza kopię ostatniej faktury za
zakup danego produkty oraz kopię faktury za zakup tego produktu, na
podstawie której została złożona oferta w postępowaniu przetargowym.
Zmiana cen nastąpi, po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, w ciągu
7 dni od dnia złożenia i obowiązywać będzie przez 3 miesiące. Po upływie
powyższego okresu, cena produktu będzie obowiązywała na podstawie
„Formularza ofertowo-cenowego”. Wzrost cen poszczególnych produktów,
w trakcie trwania umowy, nie powoduje podwyższenia wartości netto umowy.
8. Za datę spełnienia świadczenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia
w zapłacie należności objętych otrzymanymi fakturami.
§5
Odbiory towaru i gwarancja jakości dotycząca towaru
1. Odbiór towaru będzie dokonywany w magazynie Zamawiającego,
w oparciu o złożone zamówienie i obowiązujące normy jakościowe.
2. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie
prawo kontroli przez SANEPID, jakości surowców użytych do produkcji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w ciągu trwania
umowy poboru prób dostarczanego towaru oraz ich przebadania na koszt
dostawcy we właściwym laboratorium celem określenia zgodności towaru
z normami jakościowymi. Dwukrotny negatywny wynik badanego towaru
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
4. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad
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jakościowych w momencie dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej
partii towaru i zażąda wymiany na wolny od wad i zgodny ilościowo
z pierwotnym zamówieniem w terminie do 24 godzin od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi
ilościowemu i jakościowemu.
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub
niewłaściwej jakości bądź niedostarczenia zamówionego towaru, a także nie
dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma
prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce
handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w tytule XV
Kodeksu cywilnego oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy lub rozwiązanie firmy,
b) Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy
lub nie zrealizował dwóch zamówionych dostaw,
c) Dostawca nieterminowo realizuje dostawy towaru lub dostarcza towar złej
jakości,
d) Dostawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje
zapłaty za faktury dostarczone przez Dostawcę w okresie dłuższym niż 90 dni
licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 4 ust. 5.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
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uzasadnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie
art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dostawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
Zmiany umowy
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie:
1) wysokość podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku
ustawowych zmian w tym zakresie. Zmiana wymaga zachowania formy
pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz
z uzasadnieniem;
2) w przypadku wycofania z obrotu lub zaprzestania produkcji asortymentu
będącego

przedmiotem

niniejszej

umowy

-

Zamawiający

dopuszcza

możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem
umowy w ramach tego samego gatunku, tych samych cech, walorów itp. oraz
spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 pkt. 2 umowy - o tej lub
niższej cenie jak określono z Zał. Nr 1 i 2 umowy. Dostawca, w przypadku
zaistnienia

tego

Zamawiającego,

typu

zdarzeń,

załączając

każdorazowo

odpowiednie

pisemnie

dokumenty

informuje

potwierdzające

zaistnienie w/w faktów.
3) udziału podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, jeżeli
dostawca przestawi oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy;
4) zmiany zakresu podwykonawstwa;
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5) zmiany do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach
określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 3, 5, 6 ustawy Pzp.
§8
Okres obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2021 r do dnia 31.12.2021 r.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania usługi wynikających z treści
niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Dostawcy i jeden dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

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

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

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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