Załącznik nr 4 do SIWZ DAG.261.2.1.2020

Wzór
Umowa nr……………………………

Zawarta w dniu ……………………..2020r. w Katowicach, pomiędzy:
Miastem Katowice z siedzibą ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
NIP 634-001-01-47, REGON 276255387

reprezentowanym przez:
Annę Piotrowską- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Przystań”
z siedzibą ul. Ks. Bpa Adamskiego 22, 40-069 Katowice
działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice
o numerze OZ.II.0052.312.2018 z dnia 28.12.2018 r.
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a..................................................................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………pod nr ……,NIP……, REGON……………………………..

reprezentowanym przez:
..........................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

na podstawie dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców w okresie V – VIII
2020 dla Zamawiającego.
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2.

Całość dostawy poszczególnego asortymentu określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Strony uzgadniają, że ilości asortymentu określone w załączniku nr 1 są przewidywaną
wielkością zamówienia w ramach asortymentu oraz wartości przedmiotu umowy
określonego w § 3 ust. 1.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach,
a także zamówienia mniejszej ilości towarów, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4.

Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swój
koszt i ryzyko, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), w godzinach od 6.30
do 9.00. w ilościach zgłaszanych pisemnie, telefonicznie lub mailowo przez pracownika
DPS w terminie 2 dni od zgłoszenia.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Umowa realizowana będzie w okresie 1 maj 2020 do 31 sierpień 2020 roku.

§3
CENA UMOWY

1.

Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi : ...................................................... (słownie:
....................................................................................................................). Wartość netto
....................................................... (słownie: ......................................................................)

2.

Cena wyrażona w ust. 1 zawiera

wszystkie koszty związane z przygotowaniem

przedmiotu umowy, transport oraz należy podatek VAT.
3.

Ceny jednostkowe oraz maksymalną ilość dostawy określa załącznik nr 1 do umowy.

4.

Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy z
uwzględnieniem art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

5.

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

6.

Wzrost cen wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

7.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem za każdą partię dostawy w
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
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8.

W związku z centralizacją VAT faktury należy wystawić następująco:
Nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Przystań”, ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice.

9. Zamawiający

dokona

płatności

na

rachunek

bankowy

wskazany

przez

dostawcę/wykonawcę, który jest rachunkiem rozliczeniowym firmowym lub imiennym
rachunkiem w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej, oraz został zgłoszony
do Urzędu Skarbowego i widnieje na Białej liście.
10. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
WARUNKI JAKOŚCI
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia warzyw i owoców świeżych, soczystych,
odpowiednio dojrzałych, bez objawów gnicia lub zepsucia, czyste bez szkodników i
uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez uszkodzeń mechanicznych. Bulwy
ziemniaków nie mogą być zwiędnięte, nadmarznięte, z pustymi miejscami w środku,
porośnięte kiełkami. Ziemniaki po ugotowaniu muszą mieć dobry smak i delikatnie się
rozsypywać w uzgodnionym terminie.
2.

Towary będące przedmiotem niniejszej umowy winny spełniać wymagania zawarte w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1541 ze zm.)

3. Podczas odbioru towarów w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w szczególności
jakościowych, świeżości, terminu przydatności, niezgodności dostawy z zamówieniem
itp. zamawiający może odmówić przyjęcia wadliwego towaru i zgłosić reklamację
dostawcy w dniu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany odebrać wadliwy towar i
podpisać odbiór towaru nie spełniającego wymagań.
4. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą spełnianie warunków
do higienicznego przewozu określonych produktów spożywczych.
5. W związku z reklamacją, o której mowa w ust.3 Zamawiający ma prawo żądać:
a) dostawy towaru wolnego od wad na koszt Wykonawcy w dniu zgłoszenia reklamacji,
b) lub korekty faktury o wartość towarów wadliwych.
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6.

W przypadku stwierdzenia wad w wyrobach po przyjęciu towaru Zamawiającemu
przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do 3 dni od dnia dostawy na
warunkach określonych w ust. 5 umowy.
§5
ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

1.

W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3.

Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego,
jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza jej warunki.

4.

Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę, jeżeli Zamawiający będzie zalegał z
płatnościami za faktury.
§6
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie
dotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie w następującej wysokości:
1) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w
dostawie,
2) 10 % wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w
załatwieniu reklamacji jakościowej lub ilościowej.

2.

Naliczoną kwotę kary określonej w ust. 1 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
przysługującego

Wykonawcy

sporządzając

notę

księgową

wraz

z

pisemnym

uzasadnieniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie.
3.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 25% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

4.

W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych, o których
mowa w ust.1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Przystań”
w Katowicach, ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowic, reprezentowany przez Dyrektora
Annę Piotrowską;



inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w
Katowicach jest Pan Paweł Wierzbicki, kontakt: iod@domprzystan.org.pl, tel.
+48513616000 *;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa
warzyw i owoców na okres V – VIII 2020 do Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w
Katowicach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***
− na podstawie art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2;
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

§8
INTERPRETACJA UMOWY
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej
umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.

Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego

§9
ZMIANY W UMOWIE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Załącznik nr 1 – wykaz asortymentu, zawierający wykaz cen jednostkowych i ilości
dostaw stanowi integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………….

………………………………
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