załącznik nr 4
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ………./2019- wzór
zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

w dniu ……..grudnia 2019r. w Pniewach pomiędzy:
wicedyrektorem Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach - Panem Waldemarem Janeltem
- zwanym dalej „Zamawiającym” – a

…………………………
…………………………..
…………………………..
…………………………
- zwanym dalej „Dostawcą” – o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn.:

SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ
W PNIEWACH -2020 ROK
−

w części …………………………..

– w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy zakres dostaw przedstawia formularz ofertowy – stanowiący integralną część umowy.
§ 2.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zamawiać towar z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
2. Należności za dostawę towaru regulowana będzie przelewem na konto bankowe Dostawcy, w terminie ……. dni
od daty zaakceptowania faktury przez Zamawiającego. Do każdej dostawy musi być dołączona faktura.
§ 3.
Do obowiązków Dostawcy należy dostarczanie towaru Zamawiającemu własnym środkiem transportu i na swój
koszt zgodnie z zamówieniem, tj. pod względem ilościowym i jakościowym oraz według cen jednostkowych
ustalonych w ofercie przetargowej.
§ 4.
Dostawy będą realizowane, po uprzednim uzgodnieniu, we wszystkie dni tygodnia (zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ wraz z załącznikami.
§ 5.
1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru dobrej jakości zgodnej z obowiązującymi normami.
2. Dostawca oraz oferowane przez Niego wszystkie artykuły spożywcze muszą spełniać wymogi aktów
normatywnych obowiązujących w Unii Europejskiej, a w szczególności obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej
wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze zmianami)
3. Każdy artykuł żywnościowy musi posiadać ważny termin do spożycia, właściwy dla danego asortymentu,
dostosowany do potrzeb Zamawiającego, wynikających z warunków umowy .
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostarczonego towaru, Zamawiający może odmówić jego
przyjęcia. Dostawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i niezwłocznego – nie później niż w ciągu 6 godzin od
dostarczenia towaru wolnego od wad.

§ 6.
1.Nie zrealizowanie zobowiązania Wykonawcy określonego w SIWZ niniejszej umowy skutkować może naliczaniem
kary w wysokości 2% wartości umowy.
2. Ponadto zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia, w
przypadku istotnego naruszenia przez Dostawcę postanowień umowy, a w szczególności naruszenia ustalonych
terminów dostaw i gdy dostawy towaru nie odpowiadają ustalonym parametrom lub są złej jakości.
§ 7.
1. Wartość zamówienia jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu umowy, wynosi do
…………….…………………….. PLN brutto (……………………………………………………………………… ………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..złotych ……/100)
2. Za dostarczone towary Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę wynikającą z określonych w ofercie cen
jednostkowych poszczególnych towarów.
3. Zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania - przez okres związania umową - całości wartości zamówienia.
Ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia jest ilością szacunkową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między
poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia do wysokości łącznej wartości brutto umowy
5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020-31.12.2020
§ 8.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Dostawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
§ 9.
1. Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości zamawianego towaru wymienionego w opisie przedmiotu
zamówienia.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.– Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: t.j.Dz.U.z2019r. poz. 1843 oraz odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
zamawiającego.
§ 12.
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Dostawca

