Załącznik Nr 3

Umowa nr

do SiWZ

\projekt\

Zawarta w dniu ………….. roku w Ełku pomiędzy:
Zamawiającym: Gminą Miastem Ełk z siedzibą w Ełku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego
4 posiadającą NIP- 848-18-25-438 : REGON- 79 0671076 – w imieniu i na rzecz której działa
– Zespół Szkół Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 reprezentowanym przez:
Dorota Teresa Karpińska - Dyrektor Z.Sz.S zgodnie z pełnomocnictwem
Prezydenta Miasta Ełk z dnia 29 maja 2017 zwanym w dalszej części umowy "
Zamawiającym " z jednej strony,
a Wykonawcą: …………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………….
Nr kontaktowy ………………………
wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej (Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzoną przez
w/w właściciela, zwanego w dalszej części umowy Dostawcą o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy są sukcesywne bezgotówkowe dostawy artykułów spożywczych
w ilościach, asortymencie i cenach wymienionych w załączniku Nr 2 część dotyczącej
……………………………………………………………………………………………………..
do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 14 grudnia 2018. sporządzoną w oparciu
o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawą zawarcia umowy jest przetarg
nieograniczony z dnia 16 października 2018 (data publikacji ogłoszenia o przetargu 2018-10-16
nr 636604-N-2018 ) na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole
Szkół Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15
§2
1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę i sprzedaż a Zamawiający do
nabycia w/w artykułów zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ.
2. Miejsce wykonywania dostaw: wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia
magazynowe kuchni przy ul. Suwalskiej 15 w Ełku.
§3
1. Produkty żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i
zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
2. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. z 2015 poz.1256).
3. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym wykonawcy w opakowaniach
jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze
bardzo zbliżonej, wydanie towaru obejmuje rozładunek w miejscu dostawy. Wykonawca zabezpiecza

należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za asortyment i jakość
zamawianego towaru.
4. Towar zakwestionowany wykonawca wymieni na inny pełnowartościowy w ciągu 24 godzin od
momentu dostawy-dotyczy produktów dostarczanych raz lub dwa razy w tygodniu, natomiast produkty
dostarczane codziennie w ciągu 45 minut od zakwestionowania towaru.
5. Na żądanie Zamawiającego ,Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność
dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych
do sprzedaży.
6. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności
uniemożliwiających wykonawcy terminowe zrealizowanie dostawy, w ciągu 45 minut zapewnić usługę
zastępczą ,aby dowóz produktów a tym samym przygotowanie i podanie posiłku mogło odbyć się
terminowo, pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego.
7. Wykonawca udziela gwarancji na przydatność do spożycia dostarczonych produktów, przy czym
termin ważności produktów dostarczanych w danej partii nie może być jednak krótszy niż 5 dni od dnia
dostawy w przypadku nabiału oraz 30 dni w przypadku innych artykułów spożywczych.
8. Integralną część niniejszej umowy ,stanowią:
9. - oferta wraz z formularzem cenowym, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia
10. - specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
11. Ceny jednostkowe brutto towaru , na fakturach , odpowiadać muszą cenom jednostkowym
brutto towaru wskazanych w załączniku do niniejszej umowy.
12. Dostawca gwarantuje, że ceny nie ulegną podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.
§4
1. Sukcesywne dostawy będą wykonywane codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00. Szczegółowe
zamówienie na każdą z dostaw Zamawiający złoży, telefonicznie lub za pomocą e-maila, w dniu
poprzedzającym dostawę. Nie złożenie zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem
potrzeby wykonywania dostawy w następnym dniu.
2. Jeżeli przedmiotem niniejszej Umowy są artykuły wchodzące w skład Części II o nazwie „Pieczywo"
przedmiotu zamówienia wymienionej w SIWZ, to dostawy tych produktów odbywać się będą w
opakowaniach zbiorczych w postaci koszów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:10
do 9:30. Zamawiający będzie zwracał Dostawcy puste kosze przy odbiorze kolejnej dostawy.
Zamówienia na w/w artykuły Zamawiający będzie składał, telefonicznie lub za pomocą e-maila, do
godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego tj. pon. - pt. poprzedzającego dzień dostawy. Nie złożenie
zamówienia do tej godziny będzie równoznaczne z brakiem potrzeby wykonywania dostawy w danym
dniu.
§5
1. Płatność za każdą wykonaną dostawę, z zastrzeżeniem pkt 2, §3 Zamawiający będzie
regulował przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury
– Dane do faktury VAT Nabywca – Gmina Miasto Ełk, ul, Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk
Odbiorca/ Płatnik – Zespół Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15
2. Rozliczenia za artykuły, o których mowa w §4 będą następowały w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury zbiorczej za rzeczywiście wykonane dostawy w
każdym tygodniu. Faktury będą wystawiane na podstawie przedstawionych przy każdej dostawie
dokumentów WZ odzwierciedlających wykonaną dostawę
i podpisanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
3. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego - dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§6
Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy innej osobie lub
jednostce, ani też przelewać na nią swoich praw wynikających z umowy pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy.
§7
Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019
§8
Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
- ze strony Wykonawcy: .........................................................
- ze strony Zamawiającego: - Intendent Zespołu Szkół Sportowych w Ełku
§9
1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia za dostawę,
która została nienależycie wykonana.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy
w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości 5% wartości
umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Strony ustalają, że w przypadku powtarzających się zastrzeżeń co do jakości towarów oraz terminu
dostaw, Zamawiający dopuszcza możliwość zerwania umowy po uprzednim poinformowaniu o tym
fakcie Dostawcy.
Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za 30- dniowym okresem
wypowiedzenia w przypadku:
- upadłości lub rozwiązania firmy Dostawcy oraz gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy
w zakresie uniemożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia
- gdy Dostawca trzykrotnie nie dotrzymał terminu dostawy lub jakości towarów. Odstąpienie od
umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 10
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru.
Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków umowy w zakresie :
- wielkości zamówienia o 20% w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości żywionych dzieci.
- w przypadku wystąpienia okoliczności(zdarzeń losowych takich jak –susza, powódź, zjawiska
metrologiczne w skali kraju) ,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy możliwa
jest negocjacja cen
- w przypadku zmiany przepisów prawnych.
5. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Dostawca
zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do
Zamawiającego.
6. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Dostawcy
w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
7. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą
rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2017

Nr 1579
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy stanowiące integralną jej część:
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
Formularze asortymentowo - cenowe – załączniki nr 2 cz. I-V do SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZAM, ŻE AKCEPTUJĘ PROJEKT NINIEJSZEJ UMOWY.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

