„Wzór umowy”
Załącznik nr 12 do SIWZ

Znak sprawy: SP49-26.2.2016
UMOWA Nr …...../S/2016
w dniu...........................................w Białymstoku pomiędzy:

Szkołą Podstawową Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15–661 Białystok,
NIP 542-25-84-049, REGON: 05066820700000 reprezentowaną przez:
Dyrektora Szkoły - mgr Tomasza Blecharczyka
zwanym dalej Zamawiającym
a:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………………………...., Regon …………………………., zwanym w dalszej części
Dostawcą
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. 2015r.,poz. 2164) – strony zgodnie postanawiają:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu następujących
artykułów spożywczych*:
Część 1 - Mięso i przetwory mięsne
Część 2 - Warzywa, owoce i jaja
Część 3 - Nabiał i produkty mleczarskie
Część 4 – Mrożonki
Część 5 – Różne artykuły spożywcze
Część 6 – Pieczywo
Część 7 – Ryby mrożone
w ilościach i cenach podanych w formularzu asortymentowo - cenowym Dostawcy
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
*w umowie poprzetargowej zostanie tylko pozycja, na którą Dostawca złoży ofertę.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Dostawcy sukcesywnie, każdorazowo do
siedziby Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 32 w Białymstoku na podstawie
zamówienia - zgłoszenia telefonicznego w następujących terminach:
Nr 1 - Mięso i przetwory mięsne
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Ilość dostarczonego towaru nie może być większa niż gramatura
podana w zamówieniu na dany dzień - dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy
złożonym zamówieniem a realizacją dostawy nie więcej niż +/- 200 gram.
Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.
Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych wynosi od 2 do 3 razy w
tygodniu (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 7,00 do 8,00.
Nr 2 – Warzywa, owoce i jaja
Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego.
Towar musi być dostarczony oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego

miejscu następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego. Średnia częstotliwość
dostawy 3 razy w tygodniu w dniu wskazanym przez Zamawiającego.
Owoce tzw. deserowe dostarczane będą przez Dostawcę w ilościach ściśle określonych w
zamówieniu.
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.
W przypadku zamówienia dotyczącego jogurtów i serków homogenizowanych Zamawiający
zastrzega sobie prawo do podania dokładnej ilości towaru w dzień poprzedzający dostawę
do godz. 14,30.
Nr 4 – Mrożonki
Dostawa mrożonek 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 1 raz na tydzień.
Zamawiający wymaga aby towar, który zostanie zamówiony przywożony był w temperaturze
minimum (– 18 °C).
Nr 5 - Różne artykuły spożywcze
Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w opakowaniach o gramaturze
podanej w formularzu asortymentowo- cenowym oraz rozładowany we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia.
Średnia częstotliwość dostawy 1 raz na tydzień.
Zamawiający wymaga aby artykuły spożywcze nie zawierały konserwantów np.benzoesan
sodu, glutaminian sodu itp.oraz środków polepszających smak i zapach.
Nr 6 - Pieczywo
Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie do godziny 07:00. Towar musi być
dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.
W przypadku zamówienia dotyczącego bułek słodkich Zamawiający zastrzega sobie prawo
do podania dokładnej ilości towaru w dzień poprzedzający dostawę do godz. 14,30.
Nr 7 - Ryby mrożone
Dostawa ryb świeżych i mrożonych odbywać się będzie w zależności od bieżących
potrzeb. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego
zamówienia. Średnia częstotliwość dostaw 1 raz na tydzień. Zamawiający wymaga aby
towar zamówiony(mrożony) przywożony był w temp. minimum(-18°C) z terminami
przydatności do spożycia i pakowany w folię.
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej
jakości tj: świeżych, I gatunku, czystych, bez objawów chorób pleśni, bez obcych zapachów,
(nie robaczywych -dotyczy warzyw i owoców, nie kruszących się, dopieczonych – dotyczy
pieczywa), właściwej gramaturze oraz z właściwym terminem przydatności do spożycia.
Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm. Oferowane
produkty winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa
dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr
171, poz. 1225), wraz z przepisami wykonawczymi. Po nowelizacji ustawy zmianie
ulega podstawa prawna według której ma być dostarczany przedmiot zamówienia
 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm).Każdy produkt winny być
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu i przewożony zgodnie z normami systemu
HACCP.

3.

Artykuły spożywcze nie powinny zawierać białka sojowego, wzmacniaczy smaku i
zapachu, syropu glukozowo- fruktozowego i sztucznych słodzików oraz innych
składników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia.

4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oraz asortymentu
poszczególnych artykułów spożywczych według bieżących potrzeb i celowości ich
zakupu.
6. Dostawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w
załącznikach do SIWZ.
§2
Dostawca zobowiązany jest do:
1. Sprzedaży i dostawy artykułów spożywczych wyszczególnionych w załączniku do
niniejszej umowy w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu.
2. Dostarczenia w/w. artykułów do siedziby Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 32 w
Białymstoku 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.
5. Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów spożywczych.
Dostarczone przez Dostawcę produkty muszą posiadać odpowiedni termin przydatności
do spożycia lub datę minimalnej trwałości – 7 dni oraz muszą odpowiadać stosowanym w
Polsce normom jakościowym .
6. Zamawiający powiadamia Dostawcę na piśmie o nieodpowiedniej jakości oraz
terminowości dostaw towarów.
7. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw, jakości towarów oraz powtarzających
się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia
umowy w terminie natychmiastowym.
8. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do
przewozu mięsa i wędlin.
9. Mrożonki mają być dostarczane do Zamawiającego w formie nie rozmrożonej(-min. 18°C)
10. 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.
11. Dostawca oświadcza, że dysponuje kierowcami i samochodami dostawczymi
niezbędnymi do realizacji zamówienia ( dostosowanymi do warunków w jakich ma być
przewożona żywność w zależności od asortymentu).
§3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości towarów w ramach istniejącej
umowy oraz możliwość niepełnej realizacji wartości umowy.
§4
1. Dostawca 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 Dostawca 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
Dostawcy.
§5

1. Wartość umowy strony ustalają na maksymalną kwotę ............................ złotych brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………..…..
zł brutto), kwota netto ………......……….. złotych (słownie: .....………………………
………………………………………………….… zgodnie z formularzem ofertowym
oraz formularzem asortymentowo- cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru
do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru na czas
transportu, koszt załadunku i rozładunku, podatek VAT itp.).
3. Ostateczne wynagrodzenie Dostawcy 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.
4. Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu
asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na
kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe
mogą być waloryzowane począwszy od stycznia 2017 r .
5. Wszelkie zmiany cen wynikające ze zmiany stawek VAT dokonywane będą w formie
pisemnej.
§6
1. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Dostawcy,
przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie………………
przedstawionym w formularzu ofertowym po dostarczeniu prawidłowo
wystawionej faktury Zamawiającemu.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Dostawca zastrzega sobie prawo do
naliczenia ustawowych odsetek.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
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 Dostawcy w wysokości 20%
wartości umowy brutto określonej w §5 ust.1 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy
karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
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 01.09.2016 roku do dnia
31.08.2017 roku.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
 wszczęcia wobec wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego bądź
otwarcia likwidacji Wykonawcy,


gdy Wykonawca wykonuje dostawy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w
szczególności dostarcza przedmiot zamówienia niezgodnie ze złożoną ofertą.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczane wyłącznie w granicach unormowanych w art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku:
 konieczności zmiany kwoty podatku VAT, z związku ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących
obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT;
 gdy nastąpi wycofanie danego artykułu spożywczego z produkcji przez producenta i
stanie się niedostępny na rynku a dostępne będą inne artykuły spożywcze o
właściwościach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie lub
niedostępność Wykonawcy musi pisemnie udokumentować i uzasadnić).
3. 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 Dostawcy.
4. 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. Załącznik - formularz asortymentowo - cenowy stanowi integralną część umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik :
-formularz asortymentowo - cenowy
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

