Załącznik nr 3
UMOWA nr /2021

WZÓR

zawarta w dniu ….......................... w Rudzie Śląskiej pomiędzy :
Miastem Ruda Śląska - Miejskim Przedszkolem nr 9 im. Wesołej Rodzinki z siedzibą w Rudzie
Śląskiej, przy ul. H. Modrzejewskiej 10 reprezentowanym przez Kornelię Węgler Dyrektor
Przedszkola

działającą

na

podstawie

pełnomocnictwa

Prezydenta

Miasta

Ruda

Śląska

Nr SP. 0052.2.54.2017, zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”,
a,
….....................................................................................................................
...................................reprezentowanym przez …....…....................... zwanym dalej
„Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy, będącym zamówieniem publicznym, udzielonym zgodnie z art.2 ust.1
pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz 1019
z póź. zm.) z wyłączeniem zastosowania przepisów ww. ustawy-jest zakup wraz z dostawą
produktów żywnościowych

do stołówki przedszkolnej

Miejskiego Przedszkola nr 9 im.

Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej (zwanych dalej zamiennie produktami), w asortymencie
i ilościach podanych szacunkowo przez Zamawiającego w formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 2a do 2c niniejszej umowy
2.

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2a do 2c do umowy.
§2
1.

Łączne wynagrodzenie wykonawcy ustala się do kwoty..............................zł brutto
(wraz z podatkiem od towarów i usług VAT)

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawa realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od

rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym, co nie jest
odstępstwem od umowy nawet w części. Podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec
zmianie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż zakupy będą
dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.

§3
1.

Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie od dnia 03.01.2022r. do dnia

31.07.2022r.
2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2a do 2c umowy obowiązują
przez cały okres realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, która to stanowić będzie podstawę do zmiany cen jednostkowych brutto (cena
jednostkowa netto pozostaje bez zmian) oraz do zmiany łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.
§4
1.

Każda dostawa środków spożywczych dokonywana jest na koszt Wykonawcy, zapewnionym

przez niego środkiem transportu, przystosowanym do tego celu, zgodnie z wszelkimi normami
i przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2.

Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie (np. codziennie, dwa razy

w tygodniu), wg potrzeb Zamawiającego w godzinach od 6.00 do 7.30 każdorazowo na
podstawie wcześniejszego zamówienia składanego papierowo lub telefonicznie, określającego
poszczególne środki spożywcze , w tym ich ilość. Dostawa produktów dokonywana będzie do
budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej
ul. H. Modrzejewskiej 10.
3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym
związanych, może odmówić przyjęcia artykułów spożywczych w całości lub części jeżeli
jakikolwiek produkt nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone.
4.

Środki spożywcze dostarczane do Zamawiającego muszą odpowiadać normom jakościowym

przewidzianych we właściwych normach dla poszczególnych produktów.
5.

W przypadku powtarzających się reklamacji co do jakości lub cech organoleptycznych

(smak, zapach,wygląd w tym barwa i konsystencja) dostarczanych produktów, Wykonawca
zobowiązany będzie do zmiany i dostarczenia innych produktów, zgodnych z wymogami
Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
§5
1.

Odbiór produktów następować będzie w budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej

Rodzinki w Rudzie Śląskiej
2. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić przedmiot dostawy pod względem ilościowym,
jakościowym oraz zgodności cen z ofertą (dowód dostawy).
3. Osobą upoważnioną i reprezentującą Zamawiającego przy odbiorze jest- pracownik
Zamawiającego

§6
1.

Strony ustalają, że płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawcę (raz w tygodniu) na następujące dane: Miasto Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska (NIP: 641-10-05-769) – Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki
w Rudzie Śląskiej ul. H. Modrzejewskiej 10
2.

Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni na wskazane konto bankowe Wykonawcy

podane na fakturze.
3. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za dostarczony towar zgodnie z cenami
jednostkowymi wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty na zapytanie ofertowe
Zamawiającego. Ceny te zostały wyszczególnione w załączniku nr 2a-2c (odpowiednio do
pakietu) do niniejszej umowy.
§7
1.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonane zobowiązań

umownych poprzez zapłatę kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych poniżej.
2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający

rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b)

w wysokości 5% wartości każdej dostawy, w przypadku opóźnienia w dostawie, która

spowoduje dezorganizację pracy pionu kuchennego.
3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, wysokości 10% wartości niezrealizowanej

części przedmiotu umowy, gdy Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.
§8
1. W przypadku rażącego naruszenia przez jakąkolwiek ze stron postanowień niniejszej umowy,
druga strona ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. W szczególności
prawo takie przysługuje Zamawiającemu w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę
z

obowiązku

dostarczenia

przedmiotu

umowy,

w

ilości

i

jakości

wymaganej

przez

Zamawiającego, w terminach określonych w § 4 umowy. Prawo takie przysługuje Zamawiającemu
w przypadku 3-krotnego opóźnienia w terminie dostawy.
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 postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
określonymi w postanowieniach zapytania ofertowego, dla przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia.
2)

Ewentualne zmiany warunków umowy mogą mieć miejsce tylko w formie pisemnej pod

rygorem nieważności
§ 10
W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn.zm.) oraz inne właściwe
przepisy.
§ 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
Umowę została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Podpisy stron
Zamawiający:

Wykonawca:

