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Załącznik nr 7

UMOWA
Nr …../2014
Zawarta w dniu …………….2014 r. w Rudzie Śląskiej pomiędzy:
Miastem Ruda Śląska - Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska reprezentowanym przez:
mgr inż. Jan Lomania – dyrektor
zwanego dalej Zamawiającym,
NIP:6412511440
REGON: 241818283
a
………………………………………
……………………………………….,
reprezentowanym przez:
………………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą,
NIP:…………………………………..,
REGON:……………………………...
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy, będącym zamówieniem publicznym, udzielonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jest:
- dostawa artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) w asortymencie i ilościach
podanych szacunkowo przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w skrócie SIWZ), dla
przeprowadzonego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 (oferta) i nr 2 (SIWZ) do umowy.
§2
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się do
maksymalnej kwoty ....................zł brutto./słownie:
.................................................................................................................../
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu umowy (dostaw) w ilościach
uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych, do
ograniczenia dostaw w zakresie rzeczowym, co nie stanowi odstępstwa od umowy oraz do
niezrealizowania przedmiotu umowy do maksymalnej kwoty wskazanej w ust. 1 bez
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
3. Zamawiający zastrzega, że podane szacunkowo w SIWZ i ofercie ilości artykułów
żywnościowych mogą ulec w trakcie realizacji umowy zmianie, w zależności od
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faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż wartość realizowanych dostaw nie
przekroczy łącznego wynagrodzenia Wykonawcy .W przypadku osiągnięcia w trakcie
realizacji umowy maksymalnej kwoty wskazanej w ust 1 niniejsza umowa wygasa.
§3
1. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie od dnia ………………….
do 31.12.2015 r.lub wyczerpania kwoty wskazanej w § 2 ust 1 umowy.
2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy obowiązują
przez cały okres realizowania niniejszej umowy.
§4
1. Każda dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym transportem,
przystosowanym do tego celu, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi
w tym zakresie.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie codziennie, wg potrzeb
Zamawiającego, w godzinach podawanych każdorazowo na podstawie wcześniejszego
zamówienia (pisemnie, faksem lub telefonicznie), określającego jakość oraz ilość
poszczególnych produktów. Dostawa winna nastąpić do warsztatów Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego:
1) CKPiDZ ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
2) CKPiDZ ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
Dostawy sporadyczne:
3)CKPiDZ ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
2/. CKPiDZ ul. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska
3/. CKPiDZ ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska
3.

Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym
związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli jakikolwiek jej
element nie będzie oryginalnie zapakowany, oznaczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami, opakowania będą naruszone lub będzie miał przekroczony okres ważności
do spożycia, czy posiadał inne wady uniemożliwiające jego wykorzystanie zgodnie
z przeznaczeniem.
4. W przypadku wskazanym w ust 3 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznej wymiany na
wolny od wad zakwestionowanego elementu dostawy lub pokrycia kosztów jego zakupu
przez Zamawiającego.
5. Towar dostarczony do Zamawiającego winien odpowiadać normom jakościowym
przewidzianym we właściwych normach dla poszczególnych produktów.
§5
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają:
Pana Dariusza Tomeckiego – w imieniu Zamawiającego.
Pan/Pani………………...............– w imieniu Wykonawcy.

§6
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1. Płatność będzie realizowana po wykonaniu dostaw w okresie jednego tygodnia na
podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia faktur częściowych przez
Wykonawcę będzie protokół odbioru określonej części przedmiotu zamówienia, podpisany
przez intendenta-magazyniera.
Płatność wynikająca z faktur częściowych z tytułu realizacji umowy, dokonywana będzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę
zapłaty faktury rozumie się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie zapłaty swojemu
bankowi.
2. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za dostarczony towar zgodnie z cenami
jednostkowymi wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty w przetargu
nieograniczonym. Ceny te wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych poprzez zapłatę kar umownych przypadkach i w wysokościach określonych
poniżej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust 1 umowy, gdy
Zamawiający rozwiąże umowę (wypowiedzenie lub odstąpienie) z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca lub Wykonawca rozwiąże umowę z przyczyn leżących po
jego stronie,
b) w wysokości 5% wartości każdej dostawy, w przypadku opóźnienia w dostawie,
przekraczającego 30 minut.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: w wysokości 10% wartości przedmiotu
umowy wskazanego w § 2 ust 1 umowy, gdy Wykonawca rozwiąże umowę z winy
Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji zastrzeżonych w umowie.
4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z
innego tytułu.
§8
1. W przypadku rażącego naruszenia przez jakąkolwiek ze stron postanowień niniejszej
umowy, druga strona ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia. W szczególności prawo takie przysługuje Zamawiającemu w przypadku
nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku dostarczania przedmiotu umowy, w
ilości i jakości wymaganej przez Zamawiającego, w terminach określonych w § 4 umowy.
Prawo takie przysługuje Zamawiającemu także w przypadku 4-krotnego opóźnienia w
terminie dostawy oraz w przypadku powtarzających się reklamacji (powyżej pięciu) co do
jakości i smaku produktów żywnościowych.
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie występowania istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
§9
1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z
warunkami określonymi w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
oraz w umowie dla przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.
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2. Ewentualne zmiany warunków umowy mogą mieć miejsce tylko w formie pisemnej (aneks
do umowy) pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
a także przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn.zm.).

§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia
stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12
Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:

Zamawiający

Wykonawca

…………………………

………………………
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