Załącznik nr 3 do SWZ

Projekt Umowy
Umowa zawarta …………………… w Białymstoku
pomiędzy:
Nabywcą:
Miasto Białystok
ul Słonimska 1,
15-950 Białystok
NIP 966 211 72 20
Odbiorcą:
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
ul. Armii Krajowej 32,
15-661 Białystok
reprezentowanym przez:
mgr Tomasza Blecharczyka – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a …………………………………………………………………(pełna nazwa firmy/imię i nazwisko
osoby prowadzącej działalność gospodarczą) z siedzibą w ……………………….………, kod pocztowy
………………., ul. ……………………………, zarejestrowaną w ……………………………….,
ul………………………………. pod nr ………………………....... w dniu ……………………,
NIP:……...........……., REGON: ………………………., reprezentowanym przez:
………………………………………….... _ ………………………………………….
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, powadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
§1
Przedmiot umowy
1. Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
dniu …………, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.), znak sprawy: SP49.26.1.2021 Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania: Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły
Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku zwaną dalej „przedmiotem
zamówienia”.
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2. Przedmiotem umowy jest
spożywczego

ujętego

w

sukcesywne
ofercie

dostarczanie

Wykonawcy

przez Wykonawcę asortymentu

dotyczącej

części

………..……

pn

…………………………………….………………………, stanowiącego załącznik do umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian ilościowych w zakresie
poszczególnych pozycji asortymentu do wysokości wartości umowy określonej w § 2 ust. 1
umowy.
4. Zamówienia cząstkowe będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku
konieczności zmniejszenia dostaw, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za
faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego
powodu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
5. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 4 do SWZ- jest jej integralną częścią).
6. Zakres asortymentu wraz z cenami stanowi załącznik nr 1 do umowy (kopia formularza
asortymentowo-cenowego) i jest jej integralną częścią.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, z należytą
starannością, z obowiązującymi przepisami i normami.
8. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w
oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.
9. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 1-krotnego wykonania na koszt
Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu
zamówienia. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa Zamawiający.
Zamawiający zleci osobom uprawnionym (próbobiorca – rzeczoznawca) pobranie prób i
wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zlecanym kierunku i zakresie badań.
10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że asortyment dostarczany w ramach umowy jest
wolny od wad jakościowych.
§2
Wartość umowy
1. Wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą wynosi:
netto ………………………….. zł (słownie: ………………………….………………..złotych)
podatek VAT ………………… zł (słownie: ……………………………………………złotych)
brutto: ………………………… zł (słownie: ……………………………………………złotych).
2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od
towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania
oraz koszty dostawy: załadunek, dowóz, wyładunek, wniesienie pod adres wskazany przez
Zamawiającego.
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§3
Termin realizacji umowy
1. Umowa została zawarta na czas określony, to jest na okres 12 miesięcy od dnia 01.09.2021 roku
do 31.08.2022 roku.
§4
Warunki odbioru
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdą zamówioną ilość przedmiotu zamówienia
własnym transportem, na własne ryzyko do magazynu zlokalizowanego w Szkole Podstawowej
Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia
ul. Armii Krajowej 32 w Białymstoku we wskazane w zamówieniu dni tygodnia, w godzinach
06:00 – 07:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Telefony kontaktowe:
…………………., ………………., …………………., …………………..
2. Zamówienia cząstkowe będą zgłaszane w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznie lub
faksem, do godz. 1400 dnia poprzedzającego dostawę. W zgłoszeniu uwzględnione będą:
1) asortyment i jego ilość,
2) termin realizacji dostaw,
3) ewentualne, inne specyficzne warunki zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczany przedmiot zamówienia będzie pochodził od producentów
objętych stałym nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.
4. Wykonawca na prośbę Zamawiającego dołączy do dostawy Handlowy Dokument
Identyfikacyjny.
5. Wszystkie produkty muszą być w oryginalnych opakowaniach. Na opakowaniu musi znajdować
się data produkcji i data przydatności do spożycia. Wszystkie opisy muszą być w języku
polskim. Opakowania stanowią np.: wszelkie folie zgrzewane próżniowo, tacki styropianowe,
plastikowe, kartony, wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z
żywnością, puszki blaszane, słoiki szklane, itp. Opakowania winny zabezpieczać przedmiot
zamówienia przed zanieczyszczeniami, winny być czyste, bez nalotów pleśni oraz bez
uszkodzeń mechanicznych (np. zgniecenia, naderwania folii lub opakowania.)
6. Przedmiot zamówienia zostanie przez Wykonawcę wniesiony oraz ustawiony na wskazane
przez Zamawiającego miejsce.
7. Zamawiający w czasie odbioru towaru dokonywał będzie oceny organoleptycznej towaru, jego
rodzaju i ilości, a w przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający odmówi przyjęcia
wadliwej partii przedmiotu zamówienia i powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę. W
przypadku dostarczenia wadliwej partii towaru, zostanie sporządzony protokół, podpisany przez
obie Strony.
8. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez:
inspektora PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej), w zakresie: procesów technologicznych,
jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń
i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych,
warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru.
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9. Wykonawca wyraża zgodę na pobieranie próbek żywności i jej przebadanie we właściwym
miejscowo

(dla

Zamawiającego)

laboratorium

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno

–

Epidemiologicznej lub w akredytowanym laboratorium lub laboratorium spełniającym
wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025 (w tym trzykrotnie na koszt Wykonawcy) celem
określenia jakości zdrowotnej i handlowej dostarczanych w ramach niniejszej umowy towarów.
10. W przypadku naruszenia norm jakościowych określonych umową, potwierdzonego przez
Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), a także przez akredytowane laboratorium lub
laboratorium spełniające wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025, bądź dwukrotnego
potwierdzenia przez te instytucje innych nieprawidłowości w zakresie określonym w § 4 ust. 10
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.
§5
Gwarancja
1. Wykonawca

gwarantuje

i

zapewnia,

że

dostarczony

przedmiot

zamówienia

jest

pełnowartościowy i posiada co najmniej połowę okresu przydatności do spożycia dla każdej
dostawy, licząc od daty produkcji do daty przydatności do spożycia. Okres przydatności do
spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty
produkcji.
2. Przedmiot zamówienia będzie posiadał odpowiednie opakowanie przeznaczone do kontaktu z
żywnością oraz nie będzie zapleśniały, zaparzony, zgnieciony oraz nie będzie posiadał oznak
mechanicznego naruszenia opakowania.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi odpowiednie atesty i świadectwa
wystawione przez uprawnione organy inspekcji sanitarnej.
4. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie
zamówienia.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot
zamówienia:
1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osób trzecich,
2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,
3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w § 4 ust. 7 umowy, Zamawiający ma prawo
żądać dostarczenia w terminie do ………………………( kryterium oceny ofert)

godzin

zamiast wadliwego jakościowo przedmiotu zamówienia tę samą ilość wolną od wad i bez
żądania przez Wykonawcę dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamienna partia przedmiotu
zamówienia również podlega odbiorowi jakościowemu.
2. Na wypadek nie dostarczenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek ilości przedmiotu zamówienia w
terminie wynikającym z każdorazowego zamówienia oraz w terminie określonym w ust. 1,
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Zamawiający będzie miał prawo do zakupienia takiej samej ilości przedmiotu zamówienia na
koszt Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający nie będzie związany ceną przedmiotu
zamówienia jaka obowiązuje go w ramach umowy z Wykonawcą, a ponadto Zamawiający
będzie miał prawo do potrącenia kar umownych od Wykonawcy spowodowanych
niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy.
3. W wypadku wykonania przez Zamawiającego uprawnienia określonego w ust. 2 Zamawiający
będzie miał prawo do potrącenia z faktur wystawionych przez Wykonawcę wartości należnej z
tytułu zakupu towaru.
4. W przypadku trzykrotnego potwierdzenia wady w protokole reklamacji lub naruszenia
postanowień zawartych w umowie, Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu
wypowiedzenia i bez prawa do odszkodowania.
§7
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdorazowo dostarczony cząstkowy
przedmiot zamówienia cenę netto o której mowa w załączniku do umowy powiększoną o
obowiązujący podatek od towarów i usług /VAT/.
2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności będzie
liczony od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT i dostarczał je do Zamawiającego wraz z
każdorazową dostawą zamówienia cząstkowego. Faktura zawierać będzie ceny jednostkowe
netto, ceny jednostkowe brutto, stawkę VAT oraz wartość brutto za dostarczony asortyment
według cen i jednostek miar określonych w załączniku do umowy, uwzględniając złożone
wcześniej zamówienia cząstkowe.
§8
Wierzytelności
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu i/lub nie ustanawiać zastawu na
wierzytelnościach należnych od Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§9
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do
dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach
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ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 z
późn. zm.).
2. W poniżej określonych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy
zapłaty następujących kar umownych:
a) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy – w wypadku
odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;
b) 20 % wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy (określonego na podstawie cen
jednostkowych brutto niedostarczonego Towaru na dzień odstąpienie od umowy lub rozwiązania
umowy) – w wypadku odstąpienia od niezrealizowanej części umowy bądź rozwiązania umowy w
części, przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
c) 5 % wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu
umowy określonego w § 3. ust. 1; dostawy realizowane sukcesywnie:
d) 5 % wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie określonym
każdorazowo w Zamówieniu - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej
niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1;
e) 5 % wartości brutto cen jednostkowych Towaru dostarczonego wadliwego, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, w miejsce wadliwego
przedmiotu umowy, albo zwłoki w usunięciu wad, ale nie więcej niż 20% wartości brutto
przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1;
f) 10 % wartości brutto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru w przypadku odmowy
dostarczenia przez Wykonawcę nowego towaru;
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35 % wartości brutto
umowy.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków
wynikających z umowy.
5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie
zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
6. Termin zapłaty kar umownych wynosi do 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu
obciążającego karami umownymi /noty obciążeniowej/.
7. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub
z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z
Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez
jego podwykonawców lub inne podmioty.
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9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w
niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub
rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.
§ 10
PODWYKONAWCY
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza
podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu umowy: …………………………
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem 8 | S t r o n a
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego
podwykonawców (kooperantów).
3. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację umowy przez podmioty wskazane
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie.
W razie zmiany podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo
przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 14 dni przed zmianą dokumenty
potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nowe podmioty, w celu
ich akceptacji przez Zamawiającego.
§11
Zmiany umowy lub odstąpienie od umowy
1. Strony

ustalają,

że

oprócz

przypadków

przewidzianych

w

Kodeksie

Cywilnym,

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania
informacji o tym, że:
1) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez
jego kooperantów.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku określonym w §
6 ust. 4 oraz w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza
przedmiotu zamówienia, pomimo dwukrotnych wezwań Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i żądania zapłaty
kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2 w przypadku:
1) naruszenia norm jakościowych określonych umową, potwierdzonego przez Państwową
Inspekcję Sanitarną (PIS) lub laboratorium spełniające wymagania normy PN–EN ISO/IEC
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17025, bądź potwierdzenia przez choćby jedną z ww. instytucji innych nieprawidłowości w
zakresie określonym w § 4 umowy,
2) otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej
kontroli żywności o wstrzymaniu produkcji lub likwidacji zakładu Wykonawcy,
5. O naruszeniu warunków umowy, Wykonawca zostanie każdorazowo powiadomiony pisemnie
przez Zamawiającego.
6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. Każda ze Stron
Umowy może zawnioskować o jej zmianę. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę
przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.
§ 12
Inne postanowienia
1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do
kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników (podwykonawców/pracowników
podwykonawców) zaangażowanych do realizacji umowy z klauzulami informacyjnymi dostępnymi
na stronie internetowej.
§ 13
Inne postanowienia
1. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną jest
…………………………….………………….,
Wykonawcy

osobą

odpowiedzialną

tel.

jest

………………………

oraz

ze

………..………….…………………….,

strony
tel.

…………………………
2. Zmiana lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o
ile ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.
4. Strony ustalają adresy podane w umowie jako adresy do doręczeń, jednocześnie zobowiązując się do
wzajemnego powiadamiania się o każdorazowej zmianie ww. adresu, ze skutkiem takim, że w razie
braku dopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany w umowie będzie
uważana za doręczoną skutecznie.
5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
8. Załącznikiem do umowy jest

Formularz asortymentowo-cenowy złożony przez Wykonawcę

(wybrać asortyment którego dotyczy umowa) nr…………….. oraz opis przedmiotu zamówienia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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