Załącznik nr 2
do zapytania cenowego nr 3/2015/ZC

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ……………….
NA DOSTAWĘ NAPOJÓW
Zamówienie publiczne nieprzekraczające równowartości kwoty 30.000 Euro
nr 3/2015/ZC
Zawarta w dniu …………………….. r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości
kwoty 30.000 Euro
pomiędzy:




……………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………..………………………..
NIP : ……………………...…………………………………………………..
REGON : …………………………………………………………………….
reprezentowanym przez ……………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
a
Domem Pomocy Społecznej nr 2
41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2
NIP: 644-28-80-691
REGON: 000665248
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Jadwigę Siodłak
zwanym dalej Zleceniodawcą
o następującej treści:

§1
1. Zamówienia udziela się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30.000
Euro obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej nr 2 zwanego dalej Regulaminem.
2. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia.
3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. na okres od 27.08.2015 r. do 31.12.2015
r.
§2
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa napojów dla mieszkańców i pracowników
Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowanych zamówień w ilościach uzależnionych
od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz ograniczenia
zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i asortymentu zamawianego
towaru w stosunku do ilości wyszczególnionych w Formularzu Ofertowym (załącznik nr
1 do zapytania cenowego). W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują wobec
Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
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§3
Termin dostawy podawany będzie każdorazowo przy zamówieniu składanym
telefonicznie, mailem lub faksem, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Dostawa musi nastąpić w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od chwili złożenia
zamówienia w godzinach od 7 do 15.
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę przedmiotu zamówienia własnym
transportem i na własny koszt z wniesieniem do magazynu Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego
wykonania przedmiotu umowy. Dostarczony towar powinien posiadać stosowne atesty i
certyfikaty obowiązujące w Polsce oraz spełniać wymagania sanitarne.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy
z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225)
oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagań
sanitarnych dotyczących środków transportu żywności (Dz. U. z 2003r. nr 21, poz. 179).
Dostarczany towar musi być fabrycznie zapakowany, oznakowany widoczną etykietą
zawierającą informacje o terminie przydatności do spożycia.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem
jego wykonania.
Integralną częścią umowy jest Formularz Ofertowy.
§4
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ofertą
cenową będzie wynagrodzenie wg. cen podanych w wybranej ofercie na ogólną kwotę w
wysokości :
Wartość ogółem netto …………………………………………………………………………………………………
Wartość ogółem VAT …………………………………………………………………………………………………..
Wartość ogółem brutto ……………………………………………………………………….………………………
Słownie brutto : ………………………………………………………………………………………………………….
Cena oferty jest stała, niezmienna przez okres realizacji zamówienia.
Cena jednostkowa brutto zawarta w formularzu ofertowym jest ceną maksymalną
dostarczanego towaru. Wykonawca może dostarczać Zamawiającemu towar w cenie
niższej od tej wynikającej z formularza ofertowego.
Zaoferowanie ceny niższej nie sanowi podstawy do zgłaszania późniejszych roszczeń ze
strony Wykonawcy.

§5
1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami. Termin zapłaty ustala
się na 14 dni od daty doręczenia faktury.
2. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku
stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych.
2. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest uznać reklamację i dostarczyć towar
wolny od wad.
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§7
1. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w dostawie towaru
w wysokości 10% wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki – liczonej od
daty podanej przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.
2. Taka sama kara będzie się należeć za nie wydanie towaru wolnego od wad w zamian
towaru wadliwego oraz zgodnego ilościowo z zamówieniem. Jeżeli szkoda rzeczywista
przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania przekraczającego karę umowną.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającego na
możliwości zwiększenia wartości brutto niniejszej umowy o maksymalnie 10%.
2. Dostarczane w ramach prawa opcji towary muszą być takie same jak zaoferowane w
zamówieniu podstawowym tzn. muszą być tej samej marki, tego samego typu oraz
sprzedawane muszą być w tej samej cenie jednostkowej brutto.
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§9
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdej ze stron przysługuje rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowych sankcji w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o
tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowych sankcji w przypadku
nieterminowych i nierzetelnych dostaw zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Zamawiający zachowuje w
takim przypadku prawo do naliczania kary umownej określonej w § 7 ust. 1 i 2.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z nie wykonania umowy jest sąd
powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
- jeden dla Zamawiającego,
- jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

………………………………………………..

Zamawiający:

………………………………………………………
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