Załącznik nr 3
do ogłoszenia
o przetargu publicznym

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawartej w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy
w dniu ……..................... 2016 roku pomiędzy:
Szkołą Podstawową im. J. Pawlikowskiego z siedzibą w Rozprzy przy ul. Szkolnej 1,
identyfikującej się NIP: 7712654285 zwanej w dalszej części umowy “Zamawiającym”,
reprezentowaną przez mgr Beatę Gemel- dyrektora tejże szkoły
a
...................................................................................................................................... z siedzibą
.............................................................. wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/
Ewidencji Działalności Gospodarczej/ pod nr. ..........................................................................,
identyfikującym się NIP: ....................................................., zwanym w dalszej części umowy
“Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.)
na podstawie art. 4 pkt. 8 cyt. ustawy i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty
najkorzystniejszej.
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§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
……………………….………………………………................................................
w ilości, asortymencie i cenie określonej w załączniku 1 do umowy, stanowiącym
integralną część umowy.
Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe.
W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości dostarczanych produktów
Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń
Państwowego Zakładu Higieny itp.) wraz ze wskazaniem nazwy i adresu producenta.
Każdy z produktów musi być dostarczony w jego początkowej dacie ważności,
w oryginalnym opakowaniu zawierającym nazwę, rodzaj, ilość, datę produkcji.
Wykonawca powinien zachować wymagane przepisami warunki transportu
i przechowywania dostarczanego towaru.
Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu
identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.
Wykonawca użyczy nieodpłatnie pojemniki przy każdorazowej dostawie towaru do
siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.

§2
1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01 września 2017 do dnia
28 czerwca 2018 roku
2. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego- przy ul. Szkolnej 1 w Rozprzy
- Część I świeże warzywa i owoce - w następnym dniu, po dniu złożenia zamówienia od
poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 9.00.
- Część II pieczywo - codziennie w następnym dniu, po dniu złożenia zamówienia- od
poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 10.00
- Część III mrożone artykuły spożywcze - w następnym dniu, po dniu złożenia
zamówienia- od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 9.00.
- Część IV jaja kurze świeże – w następnym dniu, po dniu złożenia zamówienia- od
poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 10.00.
- Część V artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery - w następnym
dniu, po dniu złożenia zamówienia- od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 10.00.
- Część VI produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne – w następnym dniu, po dniu
złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 8.00.
- Część VII produkty mleczarskie - codziennie w następnym dniu, po dniu złożenia
zamówienia- od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 10.00.
- Część VIII- dania gotowe- w następnym dniu, po dniu złożenia zamówienia- od
poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 10.00
§3
1. Zamawiający powiadomi telefonicznie, pisemnie lub Wykonawcę o terminie dostawy
oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ich ilości, do godziny 14.00 każdego dnia
poprzedzającego dostawę.
2. Do składania zamówień i odbioru dostaw ze strony Zamawiającego upoważnione są:
intendent, szefowa kuchni oraz kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych
znajdujących się w suterenach obiektu Zamawiającego.
4. W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych, Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który ma obowiązek uznania reklamacji
jakości i ilości dostarczanego towaru i w tym samym dniu, na własny koszt, dostarczy
produkty o wymaganej jakości i w żądanej ilości z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej
umowy.
§4
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za szacunkową ilość przedmiotu umowy ustaloną
w oparciu o ceny jednostkowe, zgodne z ofertą Wykonawcy, wynosi brutto: ……………
zł (słownie ……………………………………………………………………………..zł),
w tym podatek od towarów i usług (VAT) ................................ zł (słownie ………….…
………………………………………………………………………………………….zł).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdą zrealizowaną dostawę, za produkty, których jakość
nie budziła zastrzeżeń, zostanie ustalone w oparciu o ilość zamówionych towarów oraz
ich ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający może dokonać
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, a ewentualna zmiana może

nastąpić ze skutkiem od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i wejścia w życie ustawy
zmieniającej wysokość stawki podatku VAT do dnia zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, po złożeniu stosownego wniosku o dokonanie takiej zmiany przez
Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wraz z zamówionym towarem faktur
częściowych.
5. Zapłata za każdą zrealizowaną dostawę, za produkty, których jakość nie budziła
zastrzeżeń, nastąpi na podstawie w/w faktur w formie przelewu bankowego na
konto Wykonawcy:
................................................................................................................................................
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej
faktury.
7. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności.
8. Ceny jednostkowe brutto podane w Załączniku 1 nie ulegną zmianie przez cały
okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem §4 pkt.3.
9. Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo-cenowym (kalkulacji
cenowej zamówienia) ilości określają przewidywaną ilość produktów spożywczych
i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb
wynikających ze zmniejszenia się liczby uczniów i pracowników uprawnionych do
korzystania z żywienia w szkole (wzmożona zachorowalność, wystąpienie innych niż
planowane dni wolnych od zajęć, zmniejszenie ilości uczniów z rodzin, którym
przyznano zasiłek z GOPS, w postaci dofinansowania obiadów szkolnych).
10. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany polegającej na zwiększeniu ilości
dostarczonych produktów spożywczych ze względu na zwiększenie liczby uczniów lub
pracowników uprawnionych do korzystania z żywienia w szkole.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamiany ilości poszczególnego
asortymentu.
12. Zamawiający zastrzega, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu lub
zwiększeniu, w przypadkach o których mowa w ust.9 i 10.
§5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%.
3. Za każdorazowe dostarczenie produktów niespełniających wymagań jakościowych
i niedostarczenie w terminie produktów o wymaganej jakości i w żądanej ilości
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 250,00 zł .
4. W przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dostawę, Wykonawca ma prawo
naliczyć odsetki w wysokości ustawowej od zaległych płatności.
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§6
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod
rygorem nieważności.
W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy lub w razie
zaistnienia 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 trybie natychmiastowym, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy na piśmie.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, którego bieg wyznacza się od daty złożenia wypowiedzenia
w formie pisemnej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§7
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
..........................................

..........................................
Załącznik 1- Wykaz produktów wraz z cenami wynikającymi z oferty

