ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

DAG.261.2.5.2019
WZÓR UMOWY
UMOWA DOSTAWY
nr __/ 20__
zawarta w dniu __________ w Katowicach
pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40 – 098 Katowice, NIP 634-001-01-47
reprezentowanym przez:
Annę Piotrowską – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach,
ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice zwanym dalej Zamawiającym
a
wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 24.01.2004r. Prawo zamówień publicznych zwanym w
dalszej części Wykonawcą,
___________________________________________________________________________
NIP ___________________
w imieniu którego działa/ją/:
_______________________
_______________________
§1
1.

Przedmiotem umowy jest realizacja dostaw: artykułów żywnościowych wg części:
_______________________________________________________________________

2.

Szczegółowy zakres dostaw stanowiący przedmiot umowy oraz koszty określa załącznik
nr 1 formularz ofertowy i załącznik nr 2 _____ formularz cenowy.

3.

Podana ilość towarów jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, a także zamówienia mniejszej ilości
towarów.

4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej
staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy
wykorzystaniu swojej wiedzy i zawodowego doświadczenia.
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§2
1.

1) Dostawy mięs, wędlin i drobiu oraz warzyw i owoców odbywać się będą trzy razy w
tygodniu, w ilościach zgłaszanych pisemnie lub telefonicznie przez DPS w terminie do 2
dni od chwili zgłoszenia w godz. 6.30 do 9.00.
2) Dostawy produktów spożywczych, jaj oraz mrożonych ryb i przetworów rybnych
oraz mrożonych warzyw, owoców i produktów mącznych odbywać się będą
sukcesywnie, przeciętnie raz w tygodniu, w ilościach zgłaszanych pisemnie lub
telefonicznie przez DPS w terminie do 2 dni od chwili zgłoszenia w godz. 6.30 do 9.00.
3) Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz produktów mleczarskich odbywać
się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 7.00.

2.

Miejscem realizacji umowy jest magazyn artykułów spożywczych DPS „Przystań” w
Katowicach.

3.

Dostawy do Zamawiającego będą realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy.

4.

Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował w obecności przedstawicieli stron.
§3

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ceną oferty, na
podstawie wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiającego według następujących wytycznych
NABYWCA:
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
NIP 634-001-01-47

ODBIORCA:
Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach

ul. Adamskiego 22
40-069 Katowice

Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzą obowiązku
zapłaty po stronie Zamawiającego
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§4
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie
zadanie nr ____________________
Wartość brutto ze wszystkimi kosztami, opłatami dodatkowymi oraz podatkiem VAT:
__________ słownie złotych: _______________________________________________
Ceny poszczególnych asortymentów strony ustalają w wysokości określonej w
formularzu cenowym w załączniku nr _____________ do SIWZ będącym integralną
częścią umowy.
Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy z
uwzględnieniem art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

2.

Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki podatku VAT
wprowadzonych właściwymi przepisami.

3.

Wzrost cen wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§5

1.

Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi
normami oraz wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczonych towarów.

3.

Przedmiot umowy oznaczony będzie w języku polskim zgodnie z wymaganymi
przepisami.

4.

Wszystkie towary będące przedmiotem umowy spełniać będą prawem określone
wymogi dla zamawianych produktów żywnościowych oraz wymogi zdrowotne
żywności.

5.

Towar musi być świeży, najwyższej jakości, przewożony zgodnie z przepisami
sanitarnoepidemiologicznymi, wymaganiami GMP, GHP oraz systemu HACCP.

6.

Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję
Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego

stwierdzającą

spełnianie

warunków do higienicznego przewozu określonych produktów spożywczych.
7.

Mięso, wędliny i drób muszą być świeże, bez nalotu i zapachu starego mięsa, z
początkowym terminem przydatności do spożycia, a waga jego po zważeniu u
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Zamawiającego musi odpowiadać wadze na fakturze. Zamawiający nie uwzględnia
ubytku, który powstanie podczas transportu w postaci wody. Mięso winno być ze
świeżego rozbioru, bez konserwantów, w stanie pozwalającym na zamrożenie. Wędliny
muszą być świeże, wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych –
świeży wygląd, smak, zapach – jak i odżywczych, w początkowym terminie
przydatności do spożycia przewidzianego dla danej wędliny. Na mięso, wędliny i drób
przy każdej dostawie ma być dostarczony Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI).
8.

Produkty spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych
opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość,
termin przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta. Wyroby nie posiadające
w/w oznaczeń nie zostaną odebrane przez Zamawiającego. Termin przydatności do
spożycia dostarczanych artykułów spożywczych, których obowiązują terminy
przydatności, powinny być nie krótsze niż 1 /2 okresu przydatności podanego na
opakowaniu (dotyczy części nr 3).

9.

Produkty mleczarskie muszą być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych
opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość,
termin przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta, temperaturę
przechowywania, % tłuszczu. Wyroby nie posiadające w/w oznaczeń nie zostaną
odebrane przez Zamawiającego. Mleko musi być cieczą jednorodną, o barwie białej z
kremowym odcieniem, bez postoju śmietanki, o zapachu świeżym i naturalnym, bez
obcych smaków i zapachów. Do zamawiającego towar musi być dostarczony w
początkowym terminie przydatności do spożycia.

10.

Dostarczane jaja muszą być świeże, bez obcych zapachów i pełnowartościowe. Termin
minimalnej trwałości do spożycia: 21 dni od daty dostawy. Skorupki nie mogą być
brudne, zbite lub popękane. Jaja muszą być pakowane w wytłaczanki po 30 szt. Na jaja
przy każdej dostawie ma być dostarczony Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI).

11.

Pieczywo musi być świeże, dobrze wyrośnięte i wypieczone, nie pokruszone, nie
pogniecione, o skórce gładkiej ściśle połączonej z miękiszem.

12.

Dostarczane warzywa i owoce muszą być świeże, soczyste, odpowiednio dojrzałe, bez
objawów gnicia lub zepsucia, czyste, bez szkodników i uszkodzeń spowodowanych
przez szkodniki, bez uszkodzeń mechanicznych. Bulwy ziemniaków nie mogą być
zzieleniałe, nadmarznięte, z pustymi miejscami w środku, porośnięte kiełkami.
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Ziemniaki po ugotowaniu muszą mieć dobry smak i delikatnie rozsypywać się.
Ziemniaki muszą być opakowane w worki siatkowe do 30 kg.
13.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o złej jakości,
stwierdzonego w dniu dostawy przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi jego
przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany przedmiot
umowy w ciągu 24 godzin. W razie dostarczenia towaru złej jakości, której nie można
było stwierdzić w trakcie odbioru towaru Zamawiający ma prawo złożenia pisemnej lub
telefonicznej reklamacji w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, a Wykonawca jest
zobowiązany wymienić reklamowany towar na pełnowartościowy w ciągu 24 godzin.

14.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

15.

W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji stosuje się przepisy działu III
Kodeksu Cywilnego.
§6

1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy określonego w §
4 pkt 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,

b)

w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie
został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada
Wykonawca.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
§7

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1)

Z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
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a) w przypadku nieterminowego wykonania umowy,
b) w przypadku dwukrotnej dostawy przedmiotu umowy złej jakości,
c)

w przypadku zwyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie,

d) w przypadku dwukrotnej nieterminowej dostawy części zamówienia.
2)

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leżałoby w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.

2.

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 3 – krotnej
nieterminowej zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

3.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1.

4.

Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach o których mowa w § 7 ust. 2.

5.

W przypadku o którym mowa w § 7 ust. 1. Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

6.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8

1.

Strony zobowiązują się każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu
niniejszej umowy.

2.

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów,
będą one rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

3.

Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że
postanowienia umowy nie naruszają prawa osób trzecich.

4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej i mogą nastąpić za zgodą stron w formie aneksu do umowy.

5.

Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych
jest nieważna.
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6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

7.

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ____________ do dnia ___________.

8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

9.

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1- formularz ofertowy i załącznik
nr __________ formularz cenowy.

Wykonawca:

Zamawiający:
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