Nr sprawy ZCE/AG/1/2012

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór Umowy NR ....................
Zawarta w dniu: .................................. w oparciu o wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)
pomiędzy:
Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym
ul. Hoża 6, 71- 699 Szczecin.
zwanym dalej Zamawiającym.
NIP 851-00-15-602

REGON P - 000221675

Reprezentowanym przez:
Dyrektora - Elżbietę Moskal
a
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NIP .......................

REGON .......................

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Reprezentowanym przez:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
Na zakup mięsa i wędlin
§1
Ilości dostaw cząstkowych mięsa i wędlin uzgadniane będą pomiędzy stronami
telefonicznie przez intendenta, jego przełożonych lub inną osobę upoważnioną
przez Zamawiającego.
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§2
Dostawy cząstkowe towarów będą realizowane nie później niż następnego dnia
od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
§3
Dostawa towaru następować będzie według warunków zawartych w ofercie
cenowej, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§4
nie

Łączna
wartość
zamówienia
może
przekroczyć
kwoty:
………………..............
(słownie:..................................................................................................................
..............................................................................................................................).
§5
Za dostarczane zgodnie z zamówieniem mięso i wędliny zamawiający zapłaci
wykonawcy przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia
doręczenia faktury VAT.
§6
W przypadku braku terminowej zapłaty za przyjęty towar Wykonawca ma
prawo do naliczania odsetek ustawowych.

§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kar umownych:
1. Za zwłokę w terminie realizacji dostaw cząstkowych wysokości 1% wartości
zamówionego towaru na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur za
każdy dzień zwłoki,
2. Za brak dostawy w wysokości 10% wartości niedostarczonego towaru na
podstawie ilości zamówienia i cen zawartych w ofercie przetargowej.
§8
1. Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie
natychmiastowym i naliczenia kar, o których mowa w § 7 umowy w sytuacji
dwukrotnego stwierdzenia dostarczenia Zamawiającemu towaru złej jakości,
nieterminowych dostaw lub niezachowania innych warunków umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
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odstąpić od umowy w części lub całości terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody,
a także w przypadkach dla których nie zastrzeżono kar umownych.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres trwania umowy
ceny przedstawionej w ofercie z dnia ..................
Dostawy towarów odbywać się będą transportem Wykonawcy na jego koszt
i ryzyko.

§ 11
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy mniejszej ilości
produktów o 20%, niż określone w załączniku nr 1a do siwz (kalkulacja
cenowa). Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczony
towar - zgodnie z terminem przydatności do spożycia.
§ 13
Odbiór dostarczonego mięsa i wędlin
Zamawiającego.

odbędzie

się

w pomieszczeniach

§ 14
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku
dostawy nieterminowej, dostarczenia towaru złej jakości lub w inny sposób
niezgodnej z ustaleniami zamówienia.
§ 15
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania
31.12.2012r.
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§ 16
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych są niedopuszczalne.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 18
Organem rozstrzygającym o ewentualnych sporach wynikłych z realizacji
umowy jest właściwy Sąd z terenu działalności Zamawiającego.

§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

………………………………………….

…………………………………………………
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