Załącznik nr 5 do SWZ ZP/1/2022

Umowa ZP/1/2022
zawarta w dniu …………….. r. w Oławie w wyniku wyłonienia Wykonawcy w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), pomiędzy:
Powiatem Oławskim, 55-200 Oława, ul. 3 Maja 1, 912-187-53-63 - Domem Pomocy Społecznej,
55-200 Oława, ul. Lwowska 6
reprezentowanym przez:
Dyrektor Domu - Joanna Kruk-Gręziak
przy kontrasygnacie
Gł. Księgowa - Katarzyna Nyga
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania sukcesywnych dostaw
produktów spożywczych – (nazwa pakietu……………..), zgodnie ze złożonymi przez siebie
ofertą i formularzem cenowym z dnia ………… (załączniki nr 1 i 2).
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dostawy produktów spożywczych o standardach
jakościowych określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach nr 1 i 2,
na swój koszt i ryzyko, od poniedziałku do soboty – po ustaleniu z Zamawiającym – do DPS
w Oławie, ul. Lwowska 6, w godzinach 7.00-9.00.
3. Szczegółowe ilość i rodzaj zamawianych produktów spożywczych, Zamawiający będzie
podawał Wykonawcy telefonicznie lub faksem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień
dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przedmiotu dostawy za pośrednictwem swoich
pracowników, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca udziela gwarancji na produkty spożywcze będące przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia dokonywania kontroli
co do jakości, ilości i przydatności produktów spożywczych.
3. Jeżeli w wyniku odbioru w produktach spożywczych Zamawiający stwierdzi wady
jakościowe lub ilościowe, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia wad w formie telefonicznej lub pisemnej.
5. W przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad i żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej.
§3
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania usunięcia pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość

wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.
§4
1. Strony zgodnie ustalają, że maksymalna cena za wykonanie całej umowy zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy wynosi
………………… zł (słownie:
…………………………… złotych ……………. groszy) netto, powiększona o podatek VAT
w kwocie …………. zł (słownie: ……………………………………. złotych ………………..
groszy),
co
w
sumie
wynosi
…………………….
zł
(słownie:
……………………………………. złotych ………………….. groszy) brutto.
2. Strony zgodnie ustalają, że ceny jednostkowe brutto konkretnych produktów spożywczych
określa załącznik nr 2.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu prognozowanej ilości
produktów spożywczych w czasie trwania umowy, co nie może stanowić podstawy do
wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
tj. faktur wystawianych zgodnie z ust. 5-7.
5. Płatności następować będą w oparciu o faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę po
każdorazowym prawidłowym wykonaniu dostawy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy: …………………………………………………………………………
6. Fakturę należy wystawić na nabywcę:
Powiat Oławski,
55-200 Oława,
ul. 3 Maja 1,
NIP 912-187-53-63,
natomiast w rubryce odbiorca należy wpisać:
Dom Pomocy Społecznej w Oławie,
ul. Lwowska 6,
55-200 Oława.
7. Na kwotę określoną w ust.1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z
załącznikiem nr 2 z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT.
Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające ze
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak również nie ujęte w dokumentacji
przetargowej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty posiadania
samochodu dostawczego, pracowników uprawnionych do wykonywania dostaw, a także
odpowiednio przeszkolonych.
§5
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji zleconej
dostawy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych,
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak
pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia…..….. do dnia 31 grudnia

2022r.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać
polubownie we własnym zakresie. W przypadku, gdy negocjacje w tym przedmiocie nie
doprowadzą do rozwiązania sporu, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w zakresie zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia
stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz.
535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie
kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług,
przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia
wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał
Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
§ 10
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
§ 11.
Dokumentem związanym z niniejszą Umową jest Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.
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(podpis)

