
Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nf ......

zawartaw dniu '....20|2roku w Gożdzie pomiędzy Gminą Gózd ,

reprezentow anąptzez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe

na podstawie pełnomocnictwa Wojta Gminy, z siedzibąw GoŹdzte przy ul. Radomskiej 7,

26 -634 Gozd
l.Dyrektor ZEAS w Goździe """"""' '
zwaną w dalej,,Zamawiającym'',

a firmą

z siedzibą w ............ przy ul. ......, zarejestrowanym/ą/ w

NIP.......... REGON
reprezentowanym Przez:

zwaną dalej','Wykonawcą'o

Strony zawierająUmowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
*i 

przetaryunieograniczonego' zgodnie zprzepisarni ustawy z dnia29 styczntaŻ}}4 r' Prawo

$1
1 . Wykonawcazobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczyć produkty

żywnościowe - mięso i wędliny Zamawnjącemu dla potrzeb stołówki szkoinej przy

Zespole Szkół w Gożdzte i Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii' Szczegółowy zakres

dostaw okreŚlony zostałw specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu

ofertowym WYkonawcY z dnta

2. Wykonawc azobowtęuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem

spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej do miejsca

wskazaneg o pTzez Zanavnającego . Miejscem wykonania umowy jest siedziba

l; stołówki szkolnej przy :

- Zespole Szkół w Goździę. ul. Starowiejska I30,26 -634 Gózd.

- Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii, Kuczki Kolonia 75,26 _ 634 Gózd.

s2
osoby odpowiedzia\ne zabieŻące kontakty w zakresie :

- zamówień dostaw do stołówek;

- przyjęcia, odbioru towaru;

- odbioru faktur;

- zgłaszaniareklamacji, korygowania iloŚci zamówionych towarów po stronie Zarnawiającego

jest:

- Pani Agnieszka Tęcza - IntendentkaZS w Goździe telefon 48 320 2120

_ Pani Agnieszka Kościęlniak - Intendęntk a ZS wKuczkach roi. t.lero n 48 3ŻO 20 79



$3
Wykonawc azobowiryuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie od daĘ podpisania

niniejszej UmowY do 30.06.2013 r'

$4

1. Wynagro dzęnie zty:ońurea\izacji przedmiotu Umowy zostało okreŚlonę zgodnie ze

złoŻonąofertąnakwotę brutto ( z VAT) """"' zł

( słownie: "''"''")
Wykonawc y naleŻy si ę wyna grodzeni e wył ąc zni e za fakty czni e wykonan ą częś c

UmowY.

$s
1.Wykonawca będzie ręa|lzował dostawy sukcesyumie w ilościach i w terminach

uzaleŻntonych o d bi e żącyc h p otr zeb, zgłaszany ch tel efoni c z nie pr zez

Zamawiającego do godziny 12 
00 w dniu poprzedzającym dzieńplanowanej dostawy.

=t Wykonawc a dostarczałbędzie towar wę wskazanympTzezZamawtĄącego terminie
.ł:ł 

w godzinach od 7 
00 do 7 

30 swoim środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko .

Inna godzina dostawy dozwolona jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem .

2. Wykonawc a pono si o dpowiedzialno ść za j akość produktów żywno ściolvych.

3.Produkty żywnościowe powinny odpowiadać co do jakoŚci Wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu .

4.Zarnawtający zastrzega sobie mozliwość zmniejszenia lub zwiększenia planowanej ilości

artykułow wymienionych w formularzu cenowym do umowy'

5.Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie

zręa\izowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.

$6
.,"\ 1' Rozliczenie wynagrodzenia odbywaó się będzie , na podstawie wystawionych przez

'"*{ 
Wykonawcę faktur/rachunkow zarzeczyvńście dokonany zakup artykułów.

Faktury/Rachunki naleŻy wystawiaÓ na :

Zespół Szkół w Goździe o

ul.Starowiejska130,26.634GózdNIP7962955102
Zespół Szkół w Kuczkach Kolonii

Kuczki Kolonii 75, 26 _ 634 Gózd NIP """"
2. Zamalviający dokona zapłaty nalezności przelewem na konto Wykonawcy w terminie do

30 dni od daty otrzymaniaprzęz Zamavłiającego prawidłowo wystawionych

faktur/rachuŃów.

3. Za datęspełnienia świadczenia pienięznego uznaje się dzień , w którym nastąpiło

obciąŻenie rachunku baŃowe go Zamawnjące go'



,1
t

4. Wykonawca oświadc za, Że zapłatęfakturirachunku nalezy dokonać na konto wskazanę na

prawidłowo wystawionych Fakturach/Rachunkach.

$7

L JęŻe|iw trakcie rea\tzacji niniejszej umowy nastąpi wzrost podatku VAT , cen towarÓw

na rynku Wykonawcamożę ubiegać się o podwyzszenię cen .

2.W pr"ypadku zmiany cen rynkowYch :

a) ceny produktów , Wykonawcaraz w kwartale moŻe prze|iczyć wg wskaŹnika wzrostu

cen towarów i usług konsumpcyjnych , ogłoszonego ptzez Prezesa GUS publikowanego

w Monitorze Polskim .

3. Żądanie podwyŻszenia cen, musi zostać przedstawtone Zarnawiającemu w formie vrmiosku

wraz z dokumentami potwierdzającymi wzrost cen '

4.Gdy z przedstawionych dokumentów' o których mowa w powyzszym:

a) nie wynika konieczność, podv,ryŻszenia cen towarów, lub

b) gdy podwyższenie tych cen wiąże się z winąWykonawcy, lub

c ) gdy Zamawiający na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku towarów _

nie stwierdzi wzrostu cen, wniosku Wykonawcy nie uwzględnia się.

5. W przypadku podwyŻszętiacen towarów ,Zamawiający sporządza aneks do umouy,

w którym określi ceny po zastosowanirr podwyżki oruz dzień wejścia w Życie ustaleń

aneksu.

6' Dostawa przezWykonawcę towarów po cenach v,ryŻszych od ustalonych w formularzu

ofertowym lub w aneksach do niniejszej umowy jest niedopuszczalna.

$8

LZarnawiający w dniu odbioru towaru dokona jego zbadania ilościowo- wartościowego,

aw razie stwierdzenia wad lub brakow złoŻy reklamację u Wykonawcy, który zobowięany

j est do uwzględnie nia wyŻej wymienionej reklamacj i.

23oww zakwestionowany Wykonawca wymieni na inny pełnowartościowy w ciągu

45 minut od zakwestionowania towaru'

3.JeŻelt Wykonawc anie uzna reklamacji Zamawlającego odnośnie jakości dostarczonego

towaru i niezgodno ści zzamowieniem i nie wymieni go w czasie określonym w ust.2

na wolny od wad, ZamavłiĄący zakupi tę partię towaru u innego clostawcy" ańŻnieą

kosztów zakupu obciĘy Wykonawcę.

4'Wykonaw ca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznoŚci

uniemożliwiających Wykonawcy terminowę zrealizowanie dostawy, w ciągu 45 minut

zapewnić usługę zastępczą, aby dowóz prodŃtów a tym samym przygotowanie

i podanie obiadu mogło odbyć się terminowo.

I



$e
1.Produkty zywnościowe muszą być dostarczone w opakowaniach jednostkowych

opisanych w formularzu cenowym, lub opakowaniu o gramaturzebatdzo zbllŻonej,

ni e mni ej s z ej tttz opi s ana pr zez Ztnaw iĄ ąc e go'

2.Produkty z1łrnościowe objęte dostawą powinny spełniaĆ wymogi sanitalno -
epidemiologiczne t zasady systemu HACCP niezbędne w zaI<ładach żywienia zbiorowego

między innymi:

- odpowiednie normy jakościowe lub atesty,

_ odpowiednie oznakowanię i termin przydatności do spozycia;

- odpowiedni sposób przewoŻenia towarów _ zachowanie rozdzielności transportu,

_ odpowiedniątemperaturę podczas transportu i waruŃi sanitame pojazdu.

$10

,} 1'Strony ustalają Żew tazie niewykonania lub nienależytego rvykonania umowy

''ll'ż obowiąywacbędzie odszkodowarrie w formie kar umownychz następujących tytułów:

1) za odstąpienie od umowy zprzyczynlezących po stronie Wykonawcy zapłacl'

Wykonawc a I0 oń wartości zamówienia ,

2) za niędotrzymanie terminów dostaw hfu złą jakość dostarczanych towarów

dostawca zapłaci 0,2 o^ wartości zamówieni a za kaŻdy dzien zwłoki.

Z.Zapłata kary umo wnej ni e vłyłącza mo Żl iwo ś c i pr zekc aczaj ąc e go j ej wy s oko ś ć

odszkodowania na zasadach ogólnych .

$11

Strony ustalają Że w przypadku powtarzających sięzastrzeŻeń co do jakości towarów oraz

terminu dostaw, Zarnawiający zastrzegasobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzęnia.

-\ $12
'ł 

Zamawiający zastrzegasobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia

oko1icznoŚci opisanych w art.145 ustawy zdniazg,0LŻ004f. prawo zamowień

publicznych.

$13

1.W sprawach nie uregulowanych niniejsząumowąmaja Zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych'

2..Strony zastrzegająsobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŻszającego wartość

zasttzeŻonych kar umownych.

3.W przypadku zaistnienia sporu właściwym sądem będzie sąd właściwy miejscowo

dlaZamavnającego .

4.Wykonawca nie moŻe dokonać cesji zobowiązańfinansowych wynikających z niniejszej

umowy narzeczosoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamavłtającego.



$14

1.Wszelkie zmtanywarunków umowy mogąnastąptc zazgodą stron wyraŻonąna piśmie

wformięaneksudoniniejszejumowy,podrygoremnięwaznoŚci.

Ż.Zakazujesię istotnych zmian postanowie h zalvartej umowy w stosunku do treści oferty'

na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Żę Zamavłiający przewidział

możliwość dokonania takiej zmiarry w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówi eni a or az określił warunki taki ej zmi any'

$ls
1. Umowa wchodzi w Życie z dniem podpisania'

2. Umowa zostałasporządzona w czterech jednobrzmiących egzemp\arzach, z ktorych jeden

otrzymuje Dostawca atrzy Zarlawiający '

\ 3. Zał'ącznikami stanowiącymi integralną cześć umowy są
j

- oferta ilościowo - cenowa Wykonawcy

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Wykonawca:


