UMOWA nr1/PN/2019
zawarta w dniu …………...2019 r. pomiędzy:

Ośrodkiem Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne, ul. Jarocińska 35,63-210 Żerków
NIP: 6172147732,
reprezentowanym przez Macieja Łącznego – Dyrektora, zwanym w dalszej treści Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację przedmiotu zamówienia o
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oznaczonego sygnaturą 1/PN/2018

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy mięsa i drobiu oraz wędlin dla
Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(załącznik nr 1 do niniejszej umowy), z zapisami niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia
………………………...
2. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
3. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny podczas
realizacji przedmiotu umowy.
4. Osobą koordynującą realizację przedmiotowej umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………….

5. Osobą koordynującą realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego jest:
Marcin Rybacki, tel.: 62 740 20 87, e-mail: marcin.rybacki@mct.zerkow.pl

§2
1. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje wykonanie jej z pełną starannością i zgodnie z
przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku
zaniedbania czynności, do których jest zobowiązanych na podstawie niniejszej umowy.
4. Wykonawca dostarczy towar specjalistycznym samochodem na koszt własny do magazynu
Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi określonymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 19.12.2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu
żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych
składników żywności (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 21 poz.179).
5. Wykonawca dokona we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do
pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.

6. Dostawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za
dostawę i jakość dostarczonego towaru.
7. Dostawy cząstkowe w poszczególnych asortymentach realizowane będą każdorazowo stosownie do
bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych
telefonicznie, fax-em lub mailem, w których to dyspozycjach Zamawiający określi ilość, asortyment oraz
termin realizacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt w
terminie max. do 24 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia (nie licząc dni ustawowo
wolnych od pracy).
9. Wykonawca zapewni właściwy transport przedmiotu zamówienia w odpowiednio niskiej temperaturze,
odpowiednio dostosowanej do rodzaju przewożonych produktów.
10. Przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji.
11. Mięso i drób powinny pochodzić z uboju, którego dokonano max. 48 godzin przed terminem dostawy do
Zamawiającego.
12. Zawartość mięsa w wędlinach dobrej jakości nie może być mniejsza niż 80 %.
13. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia zamówionego towaru. W przypadku nie
dostarczenia przez Wykonawcę towaru w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu
danego towaru u innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy różnicą między cena zakupu u innego
podmiotu, a cena wynikająca z umowy – w takim przypadku Zmawiający ma prawo odmówić przyjęcia
towaru dostarczonego po terminie.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy handlowy dokument identyfikacyjny i
etykietę produktu, która zawiera w szczególności:
a) Nazwę środka spożywczego.
b) Wykaz składników występujących w środku spożywczym.
c) Datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia.
d) Sposób przechowywania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe
postępowanie ze środkiem spożywczym.
e) Dane identyfikujące:
• Producenta
środka
spożywczego
lub
wprowadzającego
środek
do
obrotu
w kraju.
• Kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy lub w którym dokonano przetworzenia
zmieniającego właściwości środka spożywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby
wprowadzić konsumenta w błąd.
• Zawartość netto lub liczba sztuk środka spożywczego w opakowaniu
• Warunki przechowywania - obligatoryjnie, gdy produkt oznaczony jest terminem przydatności do
spożycia oraz w przypadkach, gdy wpływają one na jakość, drobiu i podrobów mrożonych oraz
mięsa i wędlin.
• Oznaczenie partii produkcyjnej – oznaczająca określoną ilość środka spożywczego
wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego praktycznie w takich samych warunkach.
• Klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych lub ich grup albo inny
wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych
przepisów.

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wymienioną w §1 dostawę max. kwotę
……………………………………………………………………….. Kwota powyższa jest tożsama z kwotą podaną w ofercie
Wykonawcy w dniu ……………………….

2. W sytuacji gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania umowy całego wskazanego w ofercie
Wykonawcy asortymentu Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za zamówiony przez Zamawiającego i zrealizowany
przedmiot umowy.
3. Kwota ta jest wartością za cały okres obowiązywania umowy. Stanowi ona iloczyn kwot jednostkowych
brutto poszczególnych produktów i ilości poszczególnych produktów przewidzianych do zamówienia.
4. Cena wskazana w § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT.
§4
1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający obowiązany jest uiścić Wykonawcy wynagrodzenie naliczone za rzeczywiście dostarczoną
ilość produktów przy stawce za 1 kg danego produktu, wskazaną w ofercie na podstawie
przedstawionej przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej w dniu dostawy w
terminie 21 dni od dnia jej przedłożenia.
W sytuacji korzystania podczas realizacji przedmiotu zamówienia z usług podwykonawców, warunkiem
wystawienia faktury będzie wykazanie przez Wykonawcę przed Zamawiającym faktu uregulowania
wszystkich związanych z realizacją przedmiotowej umowy zobowiązań, powstałych pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcami. Dowodem uregulowania przez Wykonawcę należności
podwykonawcom może być wydruk potwierdzający zapłatę z rachunku bankowego lub oświadczenie
podwykonawcy, iż Wykonawca uregulował wszystkie jego zobowiązania wynikające z realizacji zadań
objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podwykonawcę.
Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy:
Nazwa banku: ……………………………………………………………
Konto nr: ………………………………………………………………….
Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy zawiera w sobie wszelkie składniki
cenotwórcze, jak podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczone według aktualnie
obowiązujących przepisów itp.
Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia
nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
§6
1. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokumentowany przez Odbiorcę, w jego magazynie w
oparciu o złożone pisemnie zamówienie i fakturę.
2. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym czytelnym i nieusuwalnym kodem
umożliwiającym jego identyfikację.
3. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany towar określa moment odbioru / przekazania/
towaru, potwierdzony podpisami stron na oryginale faktury.
4. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku:
a) dostarczenia towaru z wadami jakościowymi
b) dostarczenia towaru środkiem transportu , nie spełniającym wymagań określonych w niniejszej
umowie
c) dostarczenia towaru, który nie jest zgodny z ze złożonym na zapotrzebowaniu asortymentem i
ilością.
5. Podstawą reklamacji będzie sporządzony stosowny protokół reklamacyjny.

6. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24
godzin od chwili sporządzenia protokołu reklamacyjnego , do dostarczenia produktów wolnych od
wad, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
7. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Wykonawca w terminie do 24 godzin obowiązkowo pisemnie
zawiadomi Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego wyrobu Dostawca
zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia
koniecznych zabiegów sanitarnych na własny koszt.
§7
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania
którejkolwiek z czynności objętej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% kwoty liczonej od ceny brutto przedmiotu zamówienia
wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, liczonej osobno za każde stwierdzone przez Zamawiającego
nienależyte wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy.
2. W przypadku zaprzestania świadczenia dostaw przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiającemu przysługuje możliwość rozwiązania przedmiotowej umowy ze skutkiem
natychmiastowym i naliczenie kary umownej w wysokości 5% kwoty liczonej od kwoty określonej w § 3
ust.1 umowy.
3. Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca narusza
postanowienia umowy, określone w ust. 4. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo naliczyć kare
umowną w wysokości wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się m.in. następujące przypadki:
a. usługa realizowana jest z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym przepisów o
bezpieczeństwie i higienie
b. usługa realizowana jest z naruszeniem terminów wskazanych przez Zamawiającego.
c. wykonawca nie stosuje się do zaleceń Zamawiającego,
d. wykonawca powierzył realizację przedmiotu innej osobie/podmiotowi niż wskazany jako
podwykonawca bez zgody Zamawiającego.
5. Kwoty kar umownych należne Zamawiającemu w pierwszej kolejności potrącone zostaną z kwoty
rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Stroną umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy
kary umowne nie pokryją w całości poniesionych szkód.

§8
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez
drugą Stronę istotnych warunków umowy.
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na mocy zgodnego, złożonego przez każdą ze stron
oświadczenia.
3. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w razie trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar
umownych zgodnie z § 7 umowy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1. Dokonywania kontroli realizacji usługi w każdym czasie trwania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji zlecenia określi w formie pisemnej
uchybienia oraz termin ich usunięcia.
3. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 2 Wykonawca prześle pisemną informację do
Zamawiającego o sposobie usunięcia wskazanych uchybień.
§ 10
1.

2.

3.
4.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany mogą
dotyczyć:
a. terminu wykonania umowy;
b. zakresu zamówienia;
Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
a. zmiana terminu wykonania usług objętych umową może nastąpić w przypadku wystąpienia siły
wyższej ( np. klęski żywiołowe);
b. na skutek zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, które to zmiany są niezależne od
Zamawiającego, a są efektem działania jednostki organizacyjnej udzielającej środków na realizację
przedmiotu zamówienia,
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach innych, niż określone w ust.1, o ile
zmiany te mają charakter nieistotny, tj.:
a. nie odnoszą się do kwestii, które podlegały ocenie Zamawiającego podczas wyboru Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu umowy,
b. nie wpływałyby na zmianę kręgu podmiotów, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
w rezultacie którego zawarta została niniejsza umowa,
c. nie doprowadziłyby w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyboru innej
oferty niż Wykonawcy.
§ 11

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust.1 lub ust.2, Zamawiający może
niezwłocznie odstąpić od umowy. Przepis § 6 ust.2 umowy stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego
mających wpływ na realizacje umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją
umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Integralną część umowy stanowią:
- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
- Oferta Wykonawcy.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania.

§ 12
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

......................................
Zamawiający

..........................................
Wykonawca

