UMOWA WZÓR
Sporządzona w dniu 01.01.2017r. w Smolniku pomiędzy:
Powiatem Lubańskim- ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań; NIP 6131439691
reprezentowaną przez:
Zespół Placówek Resocjalizacyjncyh Smolnik 22, 59-820 Leśna; NIP 6131553056
Dyrektora – Ewę Krupicką zwanym dalej Zamawiającym
przy kontrasygnacie Głównej księgowej Marii Hasiak
a Firmą:
zwanym w dalszej części Wykonawcą
W związku z wyborem w dniu 30.12.2017 oferty w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), - strony
zgodnie postanawiają:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa mięsa i przetworów mięsnych
Zamawiającemu w: ilościach i cenach podanych w formularzu asortymentowo-cenowym
Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany cen przez Wykonawcę w wysokości do 20% cen
podanych w formularzu asortymentowo- cenowym.
3. Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie, każdorazowo do
magazynów Zamawiającego –Smolnik 22 na podstawie zamówienia - zgłoszenia
telefonicznego.
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie ze średnią częstotliwością 2 razy w
tygodniu w godzinach 700 – 900.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu towaru dobrej jakości tj.:
świeżego, I gatunku, czystego, bez objawów- chorób pleśni, bez obcych zapachów,
właściwej gramaturze oraz z właściwym terminem przydatności do spożycia. Jakość
sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm. Towary będą
oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości artykułów według bieżących
potrzeb i celowości ich zakupu.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Sprzedaży i dostawy mięsa i przetworów mięsnych wyszczególnionych w załączniku do
niniejszej umowy w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu.
2. Dostarczenia w/w artykułów do magazynów Zamawiającego Smolnik 22 własnym
transportem i na własny koszt w raz 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. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów.
Dostarczone przez Wykonawcę mrożonki i ryby muszą posiadać odpowiedni termin
przydatności
do spożycia lub datę minimalnej trwałości oraz odpowiadać stosowanym w
Polsce normom jakościowym .

6. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w
realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez
wypowiedzenia.
7. Mrożonki mają być dostarczone Zamawiającemu w formir nie rozmrożonej.
8. 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.
§3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości towarów w ramach istniejącej
mowy oraz możliwość niepełnej realizacji wartości umowy.
§4
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone
artykuły 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 Wykonawca zobowiązany
jest do bezpłatnej wymiany towaru 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
Wykonawcy.
§5
1. Wartość umowy strony ustalają na maksymalną kwotę …............... złotych brutto
(słownie: …........................................................................... brutto) w tym podatek VAT ,
zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy 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.
Na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego ceny jednostkowe określone w
załączniku do umowy mogą być korygowane o wskaźnik zmiany cen żywności
publikowany przez Główny Urząd Statystyczny jedynie w przypadkach nadzwyczajnych,
których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy.
3. Zmiany cen mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze aneksu do umowy i będą
obowiązywać od dnia podpisania. Ustalone ceny jednostkowe nie mogą zostać zmienione w
okresie 4 miesięcy obowiązywania umowy.
§6
1. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy,
przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do
naliczenia ustawowych odsetek.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości
niedostarczonej 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 Wykonawcy w wysokości 20%
wartości umowy brutto określonej w §4 ust. l umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 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 01.01.2018 roku do dnia
31.12.2018 roku.
§9
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 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
1. 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 Wykonawcy.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą
rozstrzyganiu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawyPrawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Załącznik - formularz ofertowy oraz formularz asortymentowo - cenowy stanowią
integralną część umowy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik:
- Formularz asortymentowo - cenowy
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