Wzór

załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY
Nr ….. / 2014
Zawarta w dniu …................... w Kaczynie pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno
Wychowawczym z siedzibą: Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia
NIP: 551 -11-59-661

REGON: 356319697

reprezentowanym przez :
mgr Józefę Karkoszkę – Warchał - Dyrektor
zwanym dalej Odbiorcą,
a …...........................................................................................................................
z siedzibą: …................................................działającej na podstawie…....................................
reprezentowaną przez :
….............................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następnej treści:
§ 1.
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedania na rzecz Odbiorcy …..................... niezbędnych
do zaopatrzenia Odbiorcy, zaś Odbiorca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy
oraz zapłacenia umówionej ceny.
2. Wykaz towarów będących przedmiotem umowy oraz obowiązujące w dacie zawarcia
umowy ceny towarów zawiera oferta złożona przez Dostawcę na formularzu asortymentowo
- cenowym stanowiąca integralną część niniejszej umowy
(załącznik nr 1).
3. Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo – cenowym (kalkulacji
cenowej zamówienia) określają przewidywaną ilość produktów spożywczych i zastrzega
sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb wynikających
ze zmniejszania się liczby uczniów i pracowników ośrodka uprawnionych do korzystania
ze stołówki szkolnej ( wzmożona zachorowalność lub nieobecność uczniów i pracowników
szkoły z innych przyczyn, wystąpienie dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej).
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej
na zwiększeniu ilości dostarczonych produktów spożywczych ze względu na zwiększenie
liczby uczniów lub pracowników ośrodka uprawnionych do korzystania ze stołówki.

4. Obowiązki określone w niniejszej umowie Dostawca zobowiązuje się wykonywać
ze szczególną starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej.
5. Dostawca oświadcza, że w trakcie produkcji oraz w transporcie stosowany jest System
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP.
6. Dostawca zobowiązuje się, że dostarczane towary będą zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi, normami, będą odpowiedniej jakości, a także będą posiadały
odpowiednie walory smakowe, zgodne z oczekiwaniami przeciętnego konsumenta.
§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i własnym staraniem przedmiotu
dostawy partiami zgodnie z zamówieniem Odbiorcy złożonym telefonicznie lub faksem
na 2 dni przed terminem odbioru dostawy.
2. Wielkość i termin dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych
dyspozycji Odbiorcy.
§ 3.
1. Wydanie przez Dostawcę przedmiotu dostawy nastąpi w magazynie Odbiorcy.
2. Wydania przedmiotu dostawy dokonywać będzie w imieniu Dostawcy
pracownik, a odbierał przedmiot dostawy w imieniu Odbiorcy – magazynier.

jego

3. Wydanie
przedmiotu dostawy poprzedzone będzie
badaniem
jakości
oraz
kontroli terminu przydatności do użytkowania dokonywaną przez przedstawiciela Odbiorcy
w obecności przedstawiciela Dostawcy.
4. Do każdej partii towaru winny być dołączone właściwe dokumenty (atest, świadectwa)
zgodne z odrębnymi przepisami
5. Dostawca ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
dostarczonych towarów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
6. W sytuacji gdy przedmiot dostawy dotknięty jest wadą Dostawca zobowiązany jest do jej
usunięcia w terminie 24 godzin od wezwania go przez Odbiorcę do jej usunięcia.
§ 4.
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za dostarczone towary cenę określoną w podanej
ofercie na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę.
2. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem za daną partię dostawy
w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

§ 5.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r.
§ 6.
Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7.
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Odbiorca może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

30 dni

3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt 1 Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za część dostawy, wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.(Dz. U .z 2013 poz. 907 z późn. zm.)
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

P o d p i s y:
….............................................
(dostawca)

…..............................................
(odbiorca)

