Załączniknr 5 do sIwZ

Umowa Nr . o.... ... ...

dniu

.....2010 roku w Goździę pomiędzy Gminą Gózd' ,
zavłartaw
Szkół w Goźclzie
reprezentow arLąprzęz Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
przy ul. Radomskiej 7,
na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy, z siedzibąw Goździe
26 -634 Gózd

l.Dyrektor ZEA9 w Gożdzie
zwaną w da\ej,,Zamawiaj ącym'',

z

siedzibą

w ............

przy

NIP..........

""""""'

'

a firmą

ul.

......, zarcjestrowanym/{ w

REGON

reprezentowanym Ptzezi

zrvaną

dalej,'Wykonawcą''

w trybie
Strony zawierająUmowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego
pi"t*gnieogranicrorr"go, zgodnie z przepisamiustawy^z drua 29 stycznia 2004 t. Prawo
łamowień pubticznych ( Dz. IJ. z2070 r. Nr l |3,poz.759 ze zmian.) .

s1
1.

Wykonawcazobovnązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczyć produkty
żywnościowe-

...........

Zamawiającemu dla potrzeb

zakres
stołówki szkolnej przy PSP w Goździę i PSP w Kuczkach Kolonii. Szczegółowy
formularnr
dostaw określonyzostałw specyfikacji istotnych warunków zamówienia i

ofertowym WYkonawcY z drua

2.

Wykonawc a zobovnę:,lje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem
miejsca
spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej do
jest siedziba
wskazaneg o przezZarnavłtającego . Miejscem wykonania umowy

stołówki szkolnej przy

- Publicznej Szkole

- Publicznej

i

Podstawowej w Goździe,u1. Starowiejska 130.

Szkole Podstawowej w Kuczkach Kol' 75'

$2
osoby odpowiedzia|nę zabteŻące kontakty w zakresie

:

- zamówień dostaw do stołówek;

- przyjęcia, odbioru towaru;
- odbioru faktur;
- z$aszartta reklamacji, korygowania

ilościzamówionych towarów

po stronie Zarnawającego jest:

Tęcza

- lntendentka

PSP w

Gożdzie telęfon 48 320 zI20

- Pani

Agnieszka

- Pani

48 3Ż0 Ż0 79
Agnieszka Kościelniak - Intęndęntka PSP w Kuczkach Kol. telefon

s3

umowy w terminię od daĘ podpisania
Wykonawca zobowią,zuje się dostar czyĆprzedmiot

niniejszej UmowY do 31.12'2011 r'

$4
1.

Umowy zostało okreś|one zgodnie ze
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu
zŁoŻonąofertąnakwotębrutto

(zVAT)

"""""ń

( słownie:

zafaktyczttte wykonanączęść'
Wykonawc y naIeĘ się wynagrodzenie wyłączrie

UmowY.

ss

w ilościach i w tęrminach
1.Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie

vzaleŻrttonychodbieżącychpotrzeb,zgŁaszanychtelefonicznieptzez
oo w dniu poprzedzającym dzieńp1anowanej dostawy'
Zanavńającego do godziny 12

:

przezZanavłiającego terminie
Wykonawca dostarczał będzie towar we wskazanym
a5
o0
na swój koszt i ryzyko '
wgoclzinach od 7 do 7 swoim środkiem transportu,

lnnagodzinadostawydozwolonajesttylkopowcześniejszymuzgodnieniuzintendęntem.
za j ako śó produktów ąłrno ściołvych'
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó
co do jakościwymogom wyrobów
3.Produkty Ąwnościowe powinny odpowiadaĆ
doPuszczonYch do obrotu '

lub zwiększenia planowanej ilości
4.Zamav^ający zastzega sobie możliwośÓ zmniejszenia

arfykułówwymienionychwformularzucenowymdoumowy.
5.Niewykonaniepełnegozakresuilościowegoumowynierodziroszczeniaozakupnie
iloŚci towaru'
nealizowanej w okresie obowiąpywania umowy
: atest, certyfikat, etykietka' metka
6.Do ka.Żdej partii towaru powinien byó dołączony
fabryczna.

s6
:

1. Rozliczenie

wynagrod zętiaodbywaó się będzie

, na podstawie wystawionych ptzez

Wykonawcęfaktur/rachunkówzarzeczywtściedokonanyzakupańykułów.
FakturylRachunki na\eŻy wystawiaó na :
Publiczną Szkołę Podstawowąw Goździe

'

ul.Starowiejska130,26-634GózdNIP7962577516
Publiczną Szkołę Podstawową

wKuczkachKolonii 15'

2.

26-634Gózd

NIP7962565944

przelewem na konto Wykonawcy w terminie do
Zamawiający dokona zapŁatynależności

30dnioddatyottzymantapruezZamavnĄącegoprawidłowowystawionych
faktur/rachunków'

3.ZadatęspełnieniaŚwiadczeniapieniężnegouznajesiędzień,wktórymnastąliło
obciąŻenięrachunkubankowegoZarlawiającego'

4. Wykonawca oŚwiadcz

na konto wskazane na
a, Że zapłatę faktur/rachunku na\ezy dokonaó

prawidłowo wystawionych Fakturach/Rachunkach'
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nastąli wzrost podatku VAT ' cen towarów
Jeżeli w trakcię reaiizacjininiejszej umowy
o podwyŻszerue cerr '
na rynku Wykonawc amoŻęubiegaó się
2.'N prrypadku zmianY cen rYnkowYch :
kwartale moŻe prze\iczyi wg wskaźnika wzrostu
a) ceny produktów , Wykonaw catazw
ogłoszonegoptzezPrezesa GUS publikowanego
cen towarów i usfug konsumpcyjnych ,
1.

w Monitorze Polskim

.

przedstawione Zamawiającemu w formię wniosku

3.ŻądanepodwyŻszenia cen, musi zostać
wraz zdokumentami potwierdzającymi wzrost cen

'

mowa w powyższym:
4.Gdy z przedstawionych dokumentów, o których
towarów' lub
nie wynika koniecznoś ć podvłyŻszenia cen
a)

z winąWykonawcy' lub
b) gdy podwyższenie tych cen wiąŻe się
c)

rynku towarów
gdy Zanavaający na podstawie przeplowadzonego rozpozrrania

-

niestwierdziwzrostucen,wnioskuWykonawcynieuwzględniasię.
5.WprzypadkupodwyŻszeniacentowarów,Zanawtającysporządzaaneksdoumowy,
podwyżki orazdziefiwejścia w Ęcie ustaleń
w którym określi ceny po zastosowaniu
aneksu.

po cenach wyŻszychod ustalonych w formularzu
6. Dostawa przezWykonawcę towarów

ofertoĘrmlubwaneksachdoniniejszejumowyjestniedopuszczalna.
$8
|'Zamawiającywdniuodbiorutowarudokonajegozbadaniailościowo-wartościowego,
Wykonawcy' który zobowiązany
aw raziestwierdzenia wad lub braków ńozyreklamację u
jest do uwzględnienia wyżej wymienionej reklamacji'
na inny pełnowartościowyw ciągu
2.Towar zakwestionowany Wykonawca wymieni
pieczywa' mięsa i nabiału
momentu dostawy, natomiast w przypadku

24 godznod

w ciągu 45 minut od zalolrestionowania towaru'

odnośniejakościdostarczonego
3.JęŻe|iWykonawca nie uzna reklamacji ZanavłtĄącego
wymieni go w czasię określonym w ust'2
towaru i niezgodno ścizzanowienięm i nie
tę partię towaru u innego dostawcy' aróŻntcą
na wolny od wad, Zamawiający zakupi

kosztów zakupu obciĘy Wykonawcę'
4.Wykonawcazobowią4ujesięwprzypadkuzaistnienianieprzewidzianychokoliczności
zręallzowanie dostawy' w ciągu 45 minut
uniemożliwiających Wykonawcy terminowe

zaperłnićusługęzastępczą,abydowózproduktówatymsamymprzygotowanie
i podanie obiadu mogło odbyó się terminowo'

se
w opakowarriach jednostkowych
1.Produkty żyvrnoŚciowe musząbyó dostarczone
o gtamaturze bardzo zbliŻonej'
opisanych w formularzu cenowym,lub opakowaniu
nie mniej

sz

ej ntŻ opisana ptzez Zamavmającego'

2.ProdukĘżywnoŚcioweobjętedostawąpowinnyspełniaówymogisanitarno_
w zakładach żywienia zbiorowego
epidemiologiczne izasady systemu HACCP niezbędne
między innymi:
- odpowiednie normy jakościowe lub atesty'

do spożycia;
- odpowiednie oznakowanie i termin przydatności
- odpowiedni sposób ptzewoŻetia towarów

- zachowanie rozdzielności transportu'

i warunki sanitarne pojazdu'
- odpowiedniątemperatrrrę podczas transportu

$10
nienależytego wykonania umowy
1.Strony ustalają Żew razieniewykonania lub
t5rtułów:
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących
obowią7ryrwaó będzie

1)

po stronie Wykonawcy zapłaci
za odstąpienie od umowy zptTyczynlezących
Wykonawc a 10 Yowartościzamówienia'

2) za

niedotr zymatie terminów dostaw

lub złą jakośó dostarczanych towarów

yo wartości zamowieni a za każdy dziefl zwłoki'
stawca zapłaci a,2
przebaczaj ące go j ej wysoko śÓ
Ż.Zapłatakary umownej nie wyłączamożliwości
do

odszkodowania na zasadach ogólnych

'

s11
sięzuttzeŻeń co do jakościtowarów oraz
Strony ustalają Że w ptz1padku powtarzających
prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia'
terminu dostaw, ZarnawiĄący zasttzegasobie

s12
Zanavńającyzasttzegasobieprawoodstąpieniaodumowywprzypadkuzaistnienia
prawo zamówień
okolicmości opisanych w art.145 ustawy z dniazg.OL.2004r'
publicznych.

$13
zastosowanie przepisy Kodeksu
l.W sprawach nie uregulowanych niniejsząumowąmaja

Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych'
przewyŻszającego wartośó
2..Strony zastrzegająsobie prawo dochodzęnia odszkodowania
zastr zeŻonych kar

umownych'

3.Wprzypadkuzaistnieniasporuwłaściwymsądembędziesądwłaściwymiejscowo
dlaZanawiającego

.

finansowych wynikających z niniejszej
4.Wykonawca nie moze dokonaó cesji zobowią7ań
Zamawiaiacego'
umowy narzeczosoby trzeciej bez pisemnej zgody

$14
l'Wszelkie zmiarty warunków umowy mogąnastąpić zazgodą stron wyrazonąna piśmie
w formie aneksu do niniejszej umowy , pod rygorem nieważności.

2.Zakazvje się istotnych zmian postanowieflzawartĄ umowy w stosunku do treści ofeĘ,
ptzewidział
na podstawie, ktÓrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba żę ZatnavnĄący
możliwośódokonania takiej zmiaay w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówięrua otaz określiłwaruŃi takiej zmiany.

$1s
Umowa wchodzi w Życie z dniem podpisania'
zktórych jeden
2. Umowa zostałasporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplaruach'
1.

otrzymuje Dostawca attzy Zamavńający
3

'

. Załącz.ntkami stanowiącymi inte gralną cześćumowy
- oferta ilościowo _ cenowa

są

Wykonawcy

- szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Wykonawca:

