Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ………/2018 (Wzór)
zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej
części umowy „Zamawiającym”
a ……………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
NIP: ………………………….
Tel. kontaktowy oraz osoba do kontaktów:
…………………………………………………………………………………………………
§ 1.
Wykonawca został wybrany na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.).
§ 2.
1. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zaopatrywania
Zamawiającego
w ……………………………………… odpowiadające wymaganiom jakościowym klasy I,
co jest zgodne ze złożoną ofertą do ww. postępowania.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania
norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu oraz do ich oznaczenia
w sposób wymagany przepisami prawa oraz że Zamawiający, ewentualnie
podmioty z nim związane mogą przenieść na niego roszczenia wynikające
z niespełnienia powyższych wymagań co do jakości produktów lub sposobu ich
oznaczania.
3. Sprzedający oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do
prowadzenia obrotu przedmiotem umowy i na każde wezwanie Zamawiającego
niezwłocznie przedstawi dokumenty potwierdzające powyższe.
4. Szczegółowy wykaz asortymentowy objęty umową i ceny określa załącznik
stanowiący integralną część umowy. Ilości zamawianej partii towaru podawane
będą Wykonawcy każdorazowo – telefonicznie.
5. Zamawiający zastrzega sobie realizację zamawianego towaru na podstawie
osobno składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości w zależności od
potrzeb Zamawiającego mogą ulec zmianie w stosunku do ilości określonej
w załączniku nr 2, w zależności od aktualnego zapotrzebowania.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony przez Zespół Szkół
nr 1 w Sanoku towar w czasie ……………… godzin od chwili złożenia zamówienia.

7. Towar będzie dostarczany do Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku.
8. Z uwagi na to, że poszczególne ilości określone w załączniku są szacunkowe,
w przypadku ich przekroczenia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania
w okresie trwania umowy dostaw przekraczających określony limit wynikający
z Załącznika nr 2.
§ 3.
1. Zamawiający zastrzega, że nie dostarczenie towaru w określonym umową
terminie skutkować będzie dokonaniem zakupu u innego dostawcy na koszt
Wykonawcy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii towaru,
Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach
zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie kilku godzin od
zawiadomienia, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię.
3. Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych
dostaw może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za niepłacenie
faktur w terminie. Wykonawca może na pisemny wniosek Zamawiającego
odstąpić od naliczania ustawowych odsetek określonych w niniejszym ustępie.
5. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych
zobowiązań umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku braku realizacji trzech dostaw w terminie określonym w § 2,
ust. 6 Zamawiający będzie traktował taki stan rzeczy jako nienależyte
wykonanie umowy, co może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia
w trybie natychmiastowym.
7. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
§ 4.
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy
z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku
wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia
odszkodowawcze.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem
2 tygodniowego terminu wypowiedzenia w przypadku udokumentowanych
trzech nienależytych dostaw, tj.: dostaw towarów niepełnowartościowych,
zróżnicowanych co do jakości i gramatury.

§ 5.
1. Umowa nie może ulec zmianie w okresie jej trwania, za wyjątkiem zmian cen na
zasadach określonych w § 7 oraz z przyczyn obiektywnych, których okoliczności
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana umowy winna następować w formie pisemnej, w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt.
2. Wydanie towaru następuje u Zamawiającego (Zespół Szkół nr 1 w Sanoku).
3. Wykonawca będzie dostarczony towar oznaczał na opakowaniach: nazwą
wyrobu, ilością, datą ważności.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w określonych terminach
odpowiednim służbom prawa kontroli świeżości i przydatności do spożycia
dostarczanych towarów.
§ 7.
1. Wartość umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………),
netto …………… zł (słownie: …………………………………………………………).
2. Wartości wymienione w ust. 1 zgodne są z Załącznikiem nr 2 (formularzem
asortymentowo-cenowym), stanowiącym integralną część niniejszej umowy,
gdzie określono ceny jednostkowe brutto i netto.
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za pobrany towar wg cen
podanych w ofercie.
4. Zmiana cen podanych w ofercie może nastąpić po uprzednim udokumentowaniu
przez Wykonawcę zasadności tej zmiany. W przypadku, gdy analiza cen na rynku
wykaże, że ceny proponowane przez Wykonawcę przestają być konkurencyjne
w porównaniu z cenami rynkowymi, Zamawiający może odstąpić od umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
§ 8.
1. Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi
w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie
……… dni od daty wystawienia faktury. Podstawę do wystawienia faktury
stanowi potwierdzenie dostawy zamawianego towaru przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawiał faktury dwa razy
w miesiącu:
- pierwsza faktura do 10-go dnia każdego miesiąca,
- druga faktura do 20-go dnia każdego miesiąca.
Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą potwierdzenia dostaw towaru
zamawianego przez Zamawiającego.
3. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę stempla bankowego na przelewie.
4. Faktura winna być wystawiona w języku polskim.

5. W przypadku przejściowego braku środków na koncie Zamawiającego,
Wykonawca może na pisemny wniosek Zamawiającego wydłużyć termin zapłaty
– nie naliczając odsetek – w stosunku do określonego terminu płatności – jeżeli
opóźnienie to nie będzie dłuższe niż 30 dni kalendarzowych licząc od daty
wymagalności zapłaty.
§ 9.
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
2. Zamawiający dopuszcza prawo natychmiastowego zerwania umowy
w przypadku dwóch negatywnych kontroli, o których mowa w § 6 ust. 4.
§ 10.
1. Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
2. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia
do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi
przepisami i normami ponosi Wykonawca.
3. W przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
1. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca nie dokona cesji, ani sprzedaży
ewentualnych długów za sprzedany towar bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający jest zobowiązany ustosunkować się do ewentualnych roszczeń
w ciągu 21 dni od daty ich zgłoszenia.
§ 12.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
459 z późn. zm.).
§ 13.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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