ZP-1/SP44/17

załącznik nr 3 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawartej …………………… 2017 r. w ………………………
pomiędzy:
Nabywcą:
Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
NIP 542 030 46 37
Odbiorcą:
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
z siedzibą przy ul. Rumiankowej 13, 15-665 Białystok
reprezentowanym przez:
……………………………… – …………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………
z siedzibą przy ul. …………………………; …-…… ………………
NIP …………………, REGON ……………………
wpisanym/-ą do …………………………
pod numerem ………………………
w …………………………,
reprezentowanym/-ą przez:
…………………… – ……………………
zwaną dalej Wykonawcą,
wspólnie zaś zwanych dalej Stronami.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
§1
Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę ……………………………...
§2
Umowa zostaje zawarta na okres: do 29 czerwca 2018 r.
§3
1. Dostawy do siedziby Zamawiającego będą odbywać się sukcesywnie, poprzez złożenie
zamówienia telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym realizację zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówiony towar I gatunku w ustalonych
godzinach z uwzględnieniem postanowień wynikających z cz. III pkt 10 ppkt 4) SIWZ
oraz złożonej oferty w zakresie czasu dostaw dodatkowych.
2. Maksymalna wartość przedmiotu umowy określona w oparciu o przewidywane zużycie
w okresie obowiązywania

umowy ilości

poszczególnych

artykułów

-

zgodnie

z przedłożoną ofertą wynosi ………………………….. zł brutto.
3. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen
jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego
poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy podanego w Formularzu cenowym oraz
załączniku ilościowym.
4. Podane

przez

Wykonawcę

ilości

maksymalnymi,

określonymi

w

poszczególnego

oparciu

o

asortymentu

przewidywane

zużycie

są

ilościami
w

okresie

obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega prawo zamówienia mniejszej ilości
produktów wymienionych w ww. załączniku, Wykonawcy zaś nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia dostawy dodatkowej o którym mowa w cz. III
pkt 6 SIWZ.
6. Przewiduje się możliwość zmian cen w przypadkach określonych w cz. XVI SIWZ.
§4
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

dostarczyć

przez

Zamawiającego

zamówiony

pełnowartościowy towar w żądanej ilości w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stosuje się odpowiednio.
§5
1. W

przypadku

dostawy

wadliwych

artykułów

Zamawiający

zastrzega

prawo

bezpośredniego zwrotu tych artykułów, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w tym
samym dniu na własny koszt. Ponowne dostarczenie reklamowanych artykułów nie może
zakłócić trybu funkcjonowania Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany asortymentu, w przypadku
reklamacji otrzymanego artykułu w terminie późniejszym.
3. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiającego odnośnie jakości dostarczonego
towaru i niezgodności z zamówieniem i nie wymieni go w czasie określonym w ust. 1
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na wolny od wad, Zamawiający zakupi tę partię towaru u innego dostawcy, a różnicą
kosztów zakupu obciąży Wykonawcę.
4. Artykuły spożywcze dostarczone niezgodnie z zamówieniem wynikającym z przedłożonej
przez Wykonawcę oferty, zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
5. Brak rozstrzygnięcia sporu nie wstrzymuje realizacji umowy.
6. Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku naruszenia jednego z warunków umowy, w szczególności:
a) dwukrotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
b) stwierdzenia przez odpowiednie służby lub inspekcje nieprawidłowej jakości produktu,
potwierdzonego wynikiem badania z chwilą jego wydania.
7. Nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności:
1)

dostarczenie produktów niezgodnych z

opisem określonym w załączniku

do Formularza ofertowego,
2) dostarczenie produktów niezgodnych z zamówieniem,
3) odmowę wymiany produktów na wolne od wad, lub zgodnych z określonym opisem.
8. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do

rozwiązania

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń
i braku niezwłocznego wykonania dostawy w sposób należyty.
§6
1. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdej dostawie zamówionego asortymentu
po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku
braku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego asortymentu, wynagrodzenie płatne będzie
przelewem bankowym na podstawie przekazanej Zamawiającemu faktury w terminie
14 dni od dnia jej dostarczenia.
2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty
ustawowych odsetek.
3. Zmiany umowy możliwe są jedynie w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zaistnienia okoliczności o których mowa
w ust. 1 poza wynagrodzeniem należnym z tytułu prawidłowego wykonania części
umowy.
§8
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, zmianie
osób

reprezentujących

Wykonawcę,

ogłoszeniu

upadłości

Wykonawcy,

wszczęciu

postępowania układowego w którym uczestniczy Wykonawca, ogłoszeni likwidacji firmy
Wykonawcy, zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
§9
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 10
Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są:
- ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………,
- ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………
§ 11
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie zmiany wartości umowy (brutto)
w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na interes publiczny.
§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawca, dwa
zaś dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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