Wzór umowy – załącznik nr 11
Znak sprawy: DPS-2-III-241/43/2011
Umowa nr ………. / 2011
na dostawę ziemniaków jadalnych na okres zimowy
zawarta w dniu ……………. pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. mgr Małgorzatą Bugajską - Dyrektora DPS
2. mgr Annę Jędrychowicz – Główną Księgową ,a
……………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez :…………………………………………………………….
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z
późniejszymi zmianami o następującej treści :
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ziemniaki jadalne na okres zimowy dla potrzeb Ŝywienia
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
w ilości 14 000 kg

.
§2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie :
1/
dostawa ziemniaków jadalnych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 5 do SIWZ oraz ze złoŜoną ofertą Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,
2/ a/ towar winien być dostarczony w trzech dostawach :
- I dostawa
7 000 kg od dnia podpisania umowy do 31.10.2011r. ,
- II dostawa

4 000 kg m-c I - II 2012r.

/ w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego/,

- III dostawa

3 000 kg- m-c III - IV 2012r. / w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego/.

b/ w sytuacjach awaryjnych dostawy będą realizowane w innych terminach uzgodnionych telefonicznie
przez obie Strony.
3/

cena ziemniaków nie moŜe ulec zmianie w trakcie trwania umowy .
§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy przez 6 m-cy
w trzech dostawach:
I

dostawa

- od dnia podpisania umowy do 31.10.2011r. ,

II dostawa

- m-c I - II 2012r.

/ w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego/,

III dostawa

- m-c III - IV 2012r. / w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego/.
§4

1. Strony ustalają ceny jednostkowe ziemniaków wg załącznika nr 1 stanowiącego integralną
część niniejszej umowy , na podstawie cen złoŜonych w ofercie przetargowej .
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2. Całkowita wartość zamówienia wg przewidywanej w specyfikacji ilości ziemniaków oraz wg złoŜonej
oferty cenowej Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
wynosi : ……….. zł. netto plus naleŜny podatek VAT …%

w kwocie

…………… zł.

słownie : ………………………………………………………………………………………………………
tj. ……………. zł. brutto .
słownie :

……………………………………………………………………………………………………..

3. Strony ustalają , Ŝe naleŜność za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przelewem w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury za dostawę .
§5
1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dobrej jakości.

2.

W razie nienaleŜytego wykonania umowy Zamawiający moŜe zwrócić zamówiony towar:
a/ w razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności pomiędzy ilością dostarczonych produktów ,
a zamówieniem i/lub w razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający , po niezwłocznym ich
stwierdzeniu i zgłoszeniu Wykonawcy telefonicznie lub faxem , ma prawo Ŝądać od wykonawcy
dostarczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , zamiast wadliwych produktów
w ilości wskazanej w zamówieniu , produktów wolnych od wad i bez dodatkowych opłat z tego
tytułu.
b/ Zamawiający będzie miał prawo , na wypadek niedostarczenia przez Wykonawcę wskazanej
w zamówieniu ilości produktów w terminie wynikającym z kaŜdorazowego zamówienia
do kupienia takiej samej ilości produktów na koszt Wykonawcy .
W takim wypadku Zamawiający nie będzie związany ceną produktów ,wskazaną w załączniku
do umowy , a ponadto Zamawiający będzie miał prawo do Ŝądania od Wykonawcy wyrównania
szkody powstałej w skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
c/ w sytuacji ,jeśli stwierdzenie wady produktu jest moŜliwe dopiero na etapie przygotowania do
spoŜycia lub spoŜycia ,Zamawiającemu przysługuje prawo zareklamowania dostawy jako wadliwej
pomimo wcześniejszego odbioru bez uwag.
§ 6

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy :
1. Przez Wykonawcę:
a/ z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego, wskazanego w § 4 pkt.2

b/ z tytułu naruszenia postanowień umowy Zamawiający moŜe domagać się odszkodowania w wysokości
30 % wartości zamówienia .
2. Przez Zamawiającego :
a/

z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego , wskazanego w § 4 pkt.2

b/ za nieterminowe uregulowanie rachunku Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki.
.

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej .
§8
KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę za miesięcznym wypowiedzeniem .
§9
Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień zawartej
umowy
w stosunku do treści oferty przez wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej ,która brzmi :
„ dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie
§ 3 pkt.2 z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT”
W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji bez konieczności
zawarcia aneksu do umowy.
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§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych .
§ 11
Ewentualne spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd .
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla kaŜdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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