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Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ……………………………………
zawarta w Warszawie dnia …………………………….. 2018 r. pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, NIP:525-22-48-481, REGON: 015259640, reprezentowanym przez:
.................... – Dyrektora Przedszkola Nr 186w Warszawie przy ul. Wołomińskiej 12/18,
03-755 Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa nr .............................. Prezydent m. st.
Warszawy z dnia ........................... roku,
zwanym dalej zamawiającym,
a
………………………………………… (imię i nazwisko, pesel i adres zamieszkania)
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………
(nazwa firmy i jeszcze raz imię i nazwisko), z
siedzibą
w …………………………. przy ul. ………………………., nr NIP: …………………………, nr
REGON: ……………….. , prowadzącym/-cą działalność na podstawie wpisu do CEIDG
lub
Spółką ………………………………………………….. , z siedzibą w ……………………………..
, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………
, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………….. ,
NIP: ………………………….. ,
reprezentowaną przez:
…………………………………. - ………………………………….. ,
zwanym/-ą dalej wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
zwanego dalej „postępowaniem”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres dostaw
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………..………(część nr
....), zwanych dalej towarem do siedziby Zamawiającego – Przedszkola Nr 186
w Warszawie, ul. Wołomińska 12/18, 03-755 Warszawa.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie (wraz z załącznikami), złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, a przedmiot umowy zgodny z przedmiotem
zamówienia określonym w SIWZ. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy
określa formularz asortymentowo-cenowy. Oferta z załącznikami i SIWZ są integralną
częścią umowy.
3. Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wymagania
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale 3 SIWZ.
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4. Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wymagania
zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.). wraz z przepisami
wykonawczymi oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.) a także
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654).
5. Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą odpowiadać warunkom
jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem
żywnościowym wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HACCP.
6. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy
asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku.
7. Dostawa odbywać się będzie transportem Wykonawcy.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu spełniającymi
wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.). Osoby
wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do
celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego.
9. Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin zamawiający wymaga
przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą
o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2017 r. poz. 242 z późn. zm) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE
L139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane
weterynaryjnym numerem zakładu oraz zdezynfekowane za pomocą promienia
ultrafioletowego. Dostawca, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany jest
przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające
badanie dostarczanego mięsa.
10. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą
dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego
dla danego produktu, z zastrzeżeniem: pieczywo, wyroby cukiernicze oraz wyroby
garmażeryjne wyprodukowane będą w dobie dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; jaja konsumpcyjne nie
będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą
regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników,
zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem
oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi,
z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy. Dostarczone
produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie, o której mowa w § 1
ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku dostawy produktu równoważnego, zamawiający
wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające
identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego
produktu (gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników, wydajność
z opakowania, wartość odżywcza itp.) wskazanych w przedmiotowej ofercie.
O dostępności produktu „sezonowego” z zakresu warzyw i owoców świeżych decyduje
obecność produktu w notowaniach Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku
Hurtowego Bronisze.
11. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone ilości towaru. Ilości
produktów podane w formularzu asortymentowo-cenowym są szacunkowe i mogą ulec
zmniejszeniu, tzn. nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie
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mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo
podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych
skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami
w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie
przekroczona wartość umowy.
§2
Okres obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje od dnia 02 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§3
Termin dostawy
1. Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zrealizowana sukcesywnie w okresie od
02stycznia 2019 r. (w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej - od daty
zawarcia umowy)do dnia 31 grudnia 2019 r. Dostawy realizowane będą na podstawie
bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego
/telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie/, wskazanego w § 15ust. 1 niniejszej umowy,
wykonywanych z jednodniowym wyprzedzeniem (składanych do godziny 15:00), od
poniedziałku do piątku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pochodzenia zwierzęcego wraz
z handlowym dokumentem identyfikacyjnym.
3. Wykonawca będzie realizował dostawy produktów na podstawie otrzymywanego od
Zamawiającego bieżącego zapotrzebowania określającego rodzaj, ilość, termin,
docelowe miejsce dostawy, osobę odpowiedzialną za odbiór produktów.
4. Zamówienie Zamawiający przekazuje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej
do Wykonawcy.
5. Na bieżące zapotrzebowanie zgłoszone do g. 15.00 przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy każdorazowo
w ustalonych godzinach od ……….…. do…….…. następnego dnia roboczego
6. Wykonawca będzie wnosił przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Warszawie przy ul. Wołomińskiej
12/18. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy
wkalkulowany/wliczony w cenę produktów objętych umową.
7. Procedura odbioru polega na ocenie zgodności rzeczowej dostarczonych produktów
z zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych,
terminami ważności, poprawnością opakowania, ocenie jakości produktów, wg cech
organoleptycznych, możliwej do dokonania przez odbierającego na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania jednostkowego
8. Przedmiot zamówienia uznaje się za dostarczony, jeżeli dostawa objęła wszystkie
pozycje asortymentowo-ilościowe złożonego zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5
oraz spełnione zostały wymagania określone w § 1 ust. 2-10. Jako termin dostawy
rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do odbioru ze
strony zamawiającego na dokumencie dostawy.
9. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności w zakresie opisanym w szczególności w ust. 7
i 8 skutkuje wszczęciem procedury reklamacyjnej. Niezrealizowanie reklamacji w
terminach przewidzianych w §9 ust 3 i 4 umowy, skutkuje odmową dokonania odbioru
zakwestionowanej partii produktów i stwierdzeniem tego faktu na dokumencie dostawy –
w takim przypadku kserokopia dowodu dostawy pozostaje u Zamawiającego.
Okoliczności te należy traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dostawy wg
zgłoszonego zapotrzebowania.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie dostawy ze złożonym zamówieniem
lub zakwestionowania jakości poszczególnych produktów, ich oznakowania lub
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niezgodności ze złożoną ofertą, naruszenia terminu dostawy, zamawiający zastrzega
sobie prawo odmowy przyjęcia części lub całości dostawy oraz dokonania zakupu
interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej
w terminie dostawy, albo rezygnacji z części lub całości dostawy w danym dniu.
W przypadku zakupu interwencyjnego wykonawca – na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do zwrotu zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu
interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w niniejszej umowie. Wykonawca uprawniony
jest do otrzymania wynagrodzenia tylko w zakresie produktów dostarczonych i przyjętych
przez zamawiającego.
11. Zamawiający, w przypadku określonym w ust. 10, zobowiązany jest poinformować
wykonawcę w formie pisemnej (faksem, emailem lub listownie) w terminie 24 godzin od
zdarzenia o podstawie prawnej i merytorycznej odmowy przyjęcia części lub całości
dostawy.
12. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu
i wartość niniejszej umowy o wielkość tego zakupu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości w przypadku
braku okazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 9i 10.
14. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionego
przedmiotowego dokumentu księgowego w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia tego
faktu przez zamawiającego.
15. W przypadku trzykrotnego niezrealizowania w pełnym zakresie dostawy przez
wykonawcę w wymaganym terminie, o którym mowa w ust. 5, braku dostarczenia
zamówionych towarów (odmowa dostawy przez Wykonawcę) lub pisemnej informacji od
wykonawcy o zaprzestaniu realizacji dostaw, zamawiający ma prawo odstąpić od
przedmiotowej umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy, w terminie 10
dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, pomniejszonego
o nałożone przez zamawiającego kary umowne. Za dzień odstąpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia wykonawcy wypowiedzenia
w formie pisemnej.
16. Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa dostawy
zostanie udokumentowana notatką służbową.
§4
Cena
1. Łączne wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy, ustalone na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1
do umowy), nie przekroczy kwoty: ……………. złotych netto plus …………….…………
złotych tytułem podatku VAT (stawki podatku VAT zgodnie z załącznikiem
asortymentowo ilościowym załączonym do niniejszej umowy). Łącznie całkowita wartość
umowy (łączne wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy) brutto nie przekroczy
………………………………………………………….(słownie…………………………………
…………………………………. złotych).
2. Ceny wyszczególnione w ofercie w formularzu asortymentowo-cenowym będą stałe
przez cały okres realizacji umowy.
3. W cenie zawarte są wszystkie koszty, w tym między innymi: koszty opakowania,
ubezpieczenia towaru, transportu do Przedszkola Nr 186 w Warszawie, ul. Wołomińska
12/18, oraz załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie
Zamawiającego, a także użyczenia pojemników.
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§5
Warunki płatności
1. Należności za poszczególne dostawy będą regulowane przelewem na konto bankowe
wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za
zrealizowane dostawy. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania ww.
dokumentu księgowego.
2. Faktura za dostawy w grudniu 2019r. będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy
i zostanie wystawiona do 24 dnia miesiąca oraz zapłacona przelewem na rachunek
Wykonawcy do 31 grudnia 2019r.
3. Odbiorcą faktury VAT i płatnikiem jest Przedszkole Nr 186 w Warszawie, ul. Wołomińska
12/18, 03-755 Warszawa.
4. Nabywcą faktury jest Miasto Stołeczne Warszawa ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa.
5. Faktura Wykonawcy wystawiona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w § 4.
6. Faktura Wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż data wydania
partii towaru.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę wraz z dostawą towaru.
8. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający;
koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
10. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało zapłaty wynagrodzenia
z tytułu niniejszej Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
12. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
§6
Pakowanie i znakowanie
Opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chroniło towar przed
wszystkimi możliwymi warunkami, których można się spodziewać w czasie transportu.
§7
Termin ważności
Towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą posiadać aktualny termin przydatności
do spożycia, zgodnie SIWZ w szczególności z punktem 3.1.20.
§8
Gwarancja jakości
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego towary będą wysokiej
jakości i będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.
2. Towary objęte przedmiotem umowy muszą odpowiadać warunkom jakościowym,
zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz
z obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO 22000:2005.
3. Wykonawca
zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towarów
zgodnie
z zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP, systemu bezpieczeństwa żywności oraz
innymi wymaganiami prawa żywnościowego.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub certyfikatu wykonywania wszelkich działań związanych z produkcją i
dystrybucją oraz obrotem żywnością zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem
HACCP i bezpieczeństwa żywności.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej stanowiącej, że
dostarczone towary nie są skażone substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
6. Towary będą dostarczane Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość
i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
7. Towary będą dostarczane transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi
zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP i przekazywane osobom upoważnionym
( do wglądu na życzenie Książka Stanu Sanitarnego Pojazdu)
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym
przez władze sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość
i bezpieczeństwo zdrowotne.
9. Użyty do przewozu środek transportu musi uwzględniać właściwość żywności
i zabezpieczać ją przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniem.
10. Wykonawca
zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie
upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się
pozostawiania żywności przez Wykonawcę bez nadzoru lub wydania osobom
nieupoważnionym.
11. Odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego
towaru
odbywać się będzie
w pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione przy udziale
Wykonawcy.
12. Przyjęcie towarów odbywać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy
z aktualną ceną zgodną z umową.
13. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towarów, będzie potwierdzany przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy
procedurą.
14. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranego towaru.

1.

2.
3.

4.

§9
Reklamacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dniu dostawy kontroli
towarów objętych przedmiotem umowy. W przypadku dostarczenia towarów
o niewłaściwej jakości Zamawiający może odmówić przyjęcia kwestionowanej partii
towaru.
W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów w
tym ukryte i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do
niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt na
każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż do godz. 10.30 w dniu
dostawy.
Wykonawca, zgodnie z informacją zawartą w ofercie, dobrowolnie deklaruje skrócenie
okresu wymiany wadliwego towaru opisanej w ust. 3 do …. godz. od powiadomienia
przez Zamawiającego.

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie
dotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie w następującej wysokości:
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1) w wypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w całości lub części, o którym
mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za
całość zamówionej na ten dzień partii dostawy,
2) w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto (całkowita
wartość umowy) wskazanego w § 4 ust. 1 .
3) w wypadku braku wymiany towaru na wolny od wad w terminie o którym mowa w § 9
ust.3 i 4 niniejszej umowy - w wysokości 3% wartości brutto danej partii dostawy na
przedmiotowej fakturze,
2. Naliczoną kwotę kary określonej w ust. 1 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy sporządzając notę księgową wraz z pisemnym
uzasadnieniem.
3. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych o których mowa
w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 11
Spory
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie udałoby się
rozstrzygnąć Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

§ 12
Zmiany
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
w przypadku:
1)
w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
2)
w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.);
3)
w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych
w umowie w formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to
przekroczenia wartości brutto umowy;
4)
w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto
proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki.
Zmiana cen wymaga każdorazowo wyrażonej zgody przez Zamawiającego w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmiany o której mowa w §12 ust. 1 pkt
3 umowy.
Ilość poszczególnych rodzajów asortymentu będącego przedmiotem zamówienia
określona w formularzu asortymentowo-cenowym jest ilością szacunkową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ilości
i związanej z nią wartości przedmiotu umowy do faktycznie zamówionego
asortymentu (w zależności od rzeczywistych potrzeb) w okresie obowiązywania
niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu
zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia do wysokości
łącznej wartości brutto umowy - zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia
mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie
przedmiotu zamówienia i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
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§ 13
Cesja wierzytelności
1. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. (art. 509 § 1
Kodeksu cywilnego).
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przelać praw lub obowiązków
określonych umową w części lub w całości na osobę trzecią.
§ 14
Odstąpienie od umowy
1.
Trzykrotne dostarczenie towaru wadliwego, w tym brak dostawy towaru w okresie
obowiązywania umowy, daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 10
dni od dnia zaistnienia w/w okoliczności dającej podstawy do odstąpienia od umowy.
2.
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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4.
Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 15
Upoważnieni do kontaktu
1.
Osobą odpowiedzialną za kontakty z wykonawcą ze strony zamawiającego,
w sprawie realizacji przedmiotu
umowy,
jest
………………………………………
, telefon:
Fax: ………………, adres email: ………………………………………… .
2.
Osobą odpowiedzialną za kontakty z zamawiającym ze strony wykonawcy, w sprawie
realizacji przedmiotu umowy, jest ………………………………………..…. , telefon:
………………………….Fax……………………,adresemail: …………………………………….. .
3.
Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
innych niż niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, wymienionych w ust. 1 oraz 2.
4.
Wszelkie pisma doręczane będą stronom fax-em lub mail-em w terminie do 24
godzin.
5.
Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej
zmianie adresu. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której
jest zaadresowane.
6.
W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pismo wysłane pod
adres jak na wstępie umowy uznaje się za doręczone.
§ 16
Regulacja prawna
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.

1.

§ 17
Postanowienia ogólne
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności danego go identyfikujące, przedmiot umowy, wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.. 1764 ze
zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko. a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej –
również w zakresie firmy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Załączniki:
- SIWZ
- oferta wykonawcy wraz z załącznikami
- formularz asortymentowo-cenowy

Zamawiający:
..............................................

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