Załącznik Nr 5
UMOWA NR ………
W dniu ………………………. W Hańsku Pierwszym pomiędzy:
Nabywcą: Gmina Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy, NIP 565-14-48-276
Odbiorcą: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1,
22-235 Hańsk Pierwszy reprezentowanym przez p. Barbarę Wilgocką – Dyrektor ZSPiP im. Jana
Pawła II w Hańsku, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
reprezentowanym przez ………………..……………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym dalej „DOSTAWCĄ”
na podstawie wyboru oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów
żywnościowych zestawionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ część …… do stołówki szkolnej
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku.
§ 2.
1. Zamawiający będzie sukcesywnie składał Dostawcy zamówienie cząstkowe z minimum
jednodniowym wyprzedzeniem przed datą wymaganej dostawy lub w nagłych przypadkach, po
wspólnym uzgodnieniu, w tym samym dniu.
2. Zamawiający będzie składał zamówienie drogą telefoniczną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych
pozycjach przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie cząstkowe składane przez Zamawiającego nie
musi obejmować wszystkich pozycji zawartych w ofercie.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach,
asortymencie i cenach uzgodnionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ część ……
5. Dostawa towaru będzie realizowana w następujących dniach i godzinach:
CZĘŚĆ I: …………………………………………………………………….......................................
CZĘŚĆ II: ……………………………………………………………………......................................
CZĘŚĆ III: …………………………………………………………………….....................................
CZĘŚĆ IV: ……………………………………………………………………....................................
CZĘŚĆ V: ……………………………………………………………………......................................
CZĘŚĆ VI: ……………………………………………………………………....................................
CZĘŚĆ VII: ……………………………………………………………………...................................
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6. Dostawa towaru będzie odbywała się każdorazowo na koszt i ryzyko Dostawcy.
W szczególności Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu
oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
7. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do wskazanego magazynu.
8. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie
transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się
etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę przydatności do spożycia oraz
nazwę i adres producenta.
9. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie
dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego
dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanym przez Dostawcę. Tym samym pomniejsza się
wielkość przedmiotu umowy o wielkość zakupu interwencyjnego.
§ 3.
1. W trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie następujące postanowienia umowne:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na artykuły będące przedmiotem niniejszej
umowy ceny poszczególnych artykułów ulegną zmianie zgodnie ze zmianą stawki podatku.
2. Podane w Załączniku Nr 1 do SIWZ część …… ilości i rodzaj zamawianego asortymentu
należy traktować jako przeciętne. Częstotliwość składania zamówienia, ilość i rodzaj artykułów
będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
składania zamówień w ilościach niższych niż określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ część …….
Dostawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Dostawca nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Dostawcę
do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po
upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy
w ciągu 2 dni roboczych od bezskutecznego upływu wyznaczonego Dostawcy terminu.
§ 4.
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:
1) nieterminowego wykonania dostawy lub wykonania jej niezgodnie z zamówieniem pod
względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym – w wysokości 0,2% licząc od
wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% licząc od
wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad;
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 3
ust. 3 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10%
wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1;
4) odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –
w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby
wysokość poniesionej szkody przewyższyła wysokość kar umownych.
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§ 5.
1. Wartość umowy zostaje określona na ok. ……………………………….. złotych brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………...)
i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczoną partię towaru cenę wynikającą z faktury
VAT, wystawionej przez Dostawcę na jego konto bankowe:
nr rachunku ………………………………………………………………..………………………….
nazwa banku: …………………………………………………………………………………………
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§ 6.
1. Strony ustalają czas obowiązywania umowy na okres 10 miesięcy, tj. od 01 września 2019 r. do
30 czerwca 2020 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskładania zamówień w czasie przerw w nauce,
wynikających z aktualnego harmonogramu roku szkolnego Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku.
§ 7.
1. Zmiany jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
1. Wszelkie spory, wynikające z niestosowania postanowień umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać na drodze polubownej.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny
właściwy dla siedzimy Zamawiającego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

……………………………………

……………………………………

/Podpis i pieczęć Zamawiającego/

/Podpis i pieczęć Dostawcy/

Wykaz załączników stanowiących integralną cześć umowy:
1.
2.

Oferta Wykonawcy.
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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