Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr …./….
zawarta w dniu ……………………… w Żarnowcu, pomiędzy:
Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Żarnowcu, 42-439 Żarnowiec ul. Krakowska 23,
w którego imieniu działa Iwona Karoń – dyrektor, zwanym dalej w treści umowy
Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
w którego imieniu działa ………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Umowa zostaje podpisana w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do Gimnazjum Publicznego im. Jana
Pawła II w Żarnowcu.
§2
Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Publicznego im.
Jana Pawła II w Żarnowcu.
§3
1. Maksymalna wartość brutto (z VAT) przedmiotu umowy wynosi ………….…………zł.
(słownie:………………………….......................................................................................).
2. Cena ta obejmuje wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Ostateczna cena przedmiotu umowy może być inna niż opisana w ust 1, w związku z
możliwą zmianą ilości zamawianego asortymentu opisaną w § 6.
§4
1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 14
dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury. Płatności będą dokonywane na
rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………
2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu w terminie od dnia ……………… do
dnia …………………………

§6
1. Szczegóły zamówienia określające termin dostaw, asortyment i ilość towarów będą
określane przez zamawiającego każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
2. Jednostkowe zamówienie, o którym mowa wyżej będzie składane Wykonawcy z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zamówienie może być złożone pisemnie, za
pomocą faxu, e-maila lub drogą telefoniczną.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca.
2. Koszt transportu oraz opakowań ponosi Wykonawca.
§8
1. Dostarczone przez Wykonawcę towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy
jakościowe zgodne z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach oraz prawie
żywnościowym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości
dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
określonych na czytelnych etykietach.
3. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej
zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub
telefonicznie w dniu dostawy.
4. Dostawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać lub wymienić żywność niespełniającą
wymagań jakościowych na wolną od wad maksymalnie do 6 godzin od zgłoszenia.
§9
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
a) w razie 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 miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie przedmiotu zamówienia, a brak dostawy
trwał dłużej niż 7 dni.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Powyższe zawiadomienie
powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§ 11
Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 12
W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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