
                                               Wzór umowy - Załącznik Nr 3 do 
SIWZ

UMOWA  Nr .............
na dostawę

zawarta w  dniu .......................... 2013 roku  w  Zielonej  Górze,

pomiędzy
  

      MIASTEM ZIELONA GÓRA MIEJSKIM PRZEDSZKOLEM NR 6
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 16,
NIP: 973-01-17-133
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym  przez  Panią DOROTĘ NAUMIENKO – 
DYREKTORA
 
a

.....................................................................................................

.

.....................................................................................................

.

.....................................................................................................

.
NIP: .....................................,
Urząd  
Skarbowy .............................................................................,
zwanym   dalej  Wykonawcą,
reprezentowanym przez 
…………………………………………………………………..

 
Treść umowy brzmi:
 

§ 1
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1. Zamawiający  zleca,   a   Wykonawca  zobowiązuje   się, 
zgodnie              z   załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  - 
„ZESTAWIENIEM  ŚREDNIEGO  ROCZNEGO 
ZAPOTRZEBOWANIA  NA ARTYKUŁY  ŻYWNOŚCIOWE    W 
2013  ROKU  cz.  …  „    do   dostawy   artykułów 
żywnościowych od  dnia ………………………. do 31 grudnia 
2013 roku z przerwą wakacyjną  w godzinach:
 Warzywa  i owoce  w miarę  potrzeb  w godzinach od 

7.15 do 9.00
 Mięso  i  wyroby  wędliniarskie   w  miarę   potrzeb   w 

godzinach od 7.15 do 9.00
 Różne  artykuły  spożywcze   w  miarę   potrzeb   w 

godzinach od 7.15 do  13.00
 Nabiał  w miarę  potrzeb  w godzinach od 7.15 do 8.00
 Pieczywo w miarę  potrzeb  w godzinach od 7.15 do 9.00

 Jaja świeże w miarę  potrzeb  w godzinach od 7.15 do 
9.00

 Ryby i przetwory rybne  w miarę  potrzeb  w godzinach 
od 7.15 do 12.00

 Warzywa  i  owoce  mrożone    w  miarę   potrzeb   w 
godzinach od 8.00 do 14.00

 Woda mineralna w miarę potrzeb w godzinach 8.00 do 
14.00.

z  dopuszczeniem  zmiany  godzin  dostawy  po  uprzednim 
uzgodnieniu  telefonicznym  pomiędzy  Wykonawcą  i 
Zamawiającym  (dostawy  winny  być  realizowane  w 
godzinach pracy Zamawiającego).

2. Ilość  poszczególnych  artykułów  może  ulec  zmianie  w 
granicach 30 % na minus. 

3. Cena   dostarczanych   artykułów   w   trakcie   trwania 
umowy  nie  ulega zmianie.

4. Ilość  dostawy  mięsa  i  przetworów  mięsnych  i  wędlin 
każdorazowo  będzie  uzgadniana  z  Zamawiającym 
telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem, 
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5. Ilość  dostawy  pozostałych  artykułów  żywnościowych 
każdorazowo  będzie  uzgadniana  z  Zamawiającym  z 
dwudniowym wyprzedzeniem.

§ 2

1.Ustala  się   wartość  wynagrodzenia  przysługującego   
Wykonawcy   za wykonanie  przedmiotu  umowy  do kwoty w 
wysokości .................... zł netto 
(słownie:.......................................), należny podatek VAT wynosi 
.................. zł 
(słownie:...................................................................),  wartość 
brutto wynosi .................zł, ( słownie ..................................).

2.Cena określona w ust. 1 stanowi maksymalny limit finansowy, 
do którego Zamawiający może realizować umowę.

3.Ustalone  wynagrodzenie  jest  niezmienne,  nie  podlega 
przeliczeniom         i obejmuje wszelkie koszty  Wykonawcy wraz 
z  kosztami transportu, za- i rozładunkiem.

4.Strony   ustalają,  że   rozliczenie   za   dostawę   towarów 
spożywczych nastąpi na  podstawie  faktur  i   dostarczonych 
towarów.

5.Należność   Wykonawcy   oparta   na   wystawionej   fakturze 
zostanie  przelana na  konto  dostawcy  w  terminie  do  14  dni 
od  daty dostarczenia faktury. 

6.Towar   będzie    dostarczony   na  miejsce  wskazane  przez 
Zamawiającego  ubezpieczonym  transportem  przystosowanym 
do przewozu żywności, zgodni z obowiązującymi przepisami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Wykonawca  zobowiązuje  się,  na  żądanie  Zamawiającego  do 
wymiany nieuznanego towaru jednego rodzaju na inny rodzaj z 
zachowaniem zasady równoważności i równowartości.

§ 3

W   przypadku   stwierdzenia,  iż   towar   nie   spełnia  norm 
sanitarno-  żywieniowych   oraz   nieterminowych   dostaw  – 
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Zamawiający  może            w terminie  natychmiastowym 
odstąpić  od   dalszej   realizacji   umowy.  

§ 4

Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy, jeżeli 
Zamawiający nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur 
w terminie 8 tygodni  od  upływu  terminu  zapłaty  określonego 
w  niniejszej umowie.

§ 5

Z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy 
stronom przysługują kary umowne:

1. Wykonawca   zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną   w 
wysokości:

a) 20% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy         z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca,

b) 0,5% wartości  brutto  umowy za każdy rozpoczęty  dzień 
opóźnienia ale nie więcej niż 50% wartości brutto umowy 

c) 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji zamówienia

2. Zamawiający  zapłaci  kary  umowne  w  przypadku 
odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego                 w wysokości  20 % wartości 
brutto  umowy  pomniejszonej  o  wartość  zrealizowanych 
dostaw, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa 
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli  szkoda  spowodowana  niewykonaniem  lub 
nienależytym  wykonaniem  umowy  przekroczy  wartość 
naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.

4. Strony  mogą  dochodzić  na  zasadach  ogólnych 
odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z 
faktury.
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§ 6

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  postanowień 
zawartej umowy w formie pisemnego aneksu za obopólną 
pisemną zgodą, pod rygorem nieważności, w stosunku do 
treści złożonej oferty w zakresie:

a) w stosunku do terminu realizacji umowy -  z powodu działań 
osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zadania, które 
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

b) w  stosunku  do  osób  -  zmiany  osób  reprezentujących  w 
przypadku zmian organizacyjnych;

c) w stosunku do wartości umowy - zmiany cen zawartych w 
ofercie  tj.  w zestawieniu  kosztów zadania  (załącznik  nr  1) 
jedynie  w  udokumentowanych  przypadkach,  których  nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to jest:

-  zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie    cena brutto, a wartość netto pozostanie bez 
zmian,
-  zmiana  wskaźnika  zmiany  cen  towaru  i  usług 
konsumpcyjnych  podawanego   kwartalnie  przez  GUS, 
publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej 
niż po jego ogłoszeniu.

d) inne: 
   -  w  każdym przypadku,  gdy  zmiana jest  korzystna  dla 

Zamawiającego  (np.  gdy  obniży  to  koszty  realizacji 
przedmiotu

   zamówienia);
        -  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 
wykonania
        przedmiotu  zamówienia  proponowanych  przez 
Zamawiającego lub
        Wykonawcę,  jeżeli  te  zmiany  są  korzystne  dla 
Zamawiającego;
        -  z powodu okoliczności  siły wyższej,  np. wystąpienia 
zdarzenia
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        losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 
nie
        można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
        zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego
        powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-
organizacyjną  Umowy  (np.  zmiana  numeru  rachunku 
bankowego,

a) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych 
do kontaktów między stronami.

§ 7

1. Przedstawicielami  Zamawiającego  uprawnionymi  do 
podejmowania  decyzji  w   sprawach przedmiotu umowy 
jest:
-  Dyrektor  Przedszkola  nr  6   –  mgr  Dorota  Naumienko, 
tel. (+48) 68 325 34 26    .

2. Przedstawicielem  Zamawiającego  do  stałej  obsługi  tj. 
zamówienia  towaru,  odbioru  towaru  i  sprawdzenie  pod 
względem  ilościowym  i  jakościowym  zgodnie  z 
zamówieniem  jest  wyznaczony  przez  Zamawiającego 
pracownik: 
- Joanna Komoda – intendent - tel. (+48) 68 325 34 26   

3. Przedstawicielem  Wykonawcy  do  stałej  obsługi 
Zamawiającego jest:
- .................................................. - tel. ……………………….

§ 8

W  sprawach  nieuregulowanych   niniejszą  umową  stosuje  się 
przepisy aktualnej  ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeksu  cywilnego.

§ 9
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Umowa  sporządzona   została   w   dwóch   jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednej dla  każdej  ze  Stron.  

 WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY  

Akceptuję wzór umowy    ………………………………..
                                                 Wykonawca
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