Załącznik nr 8 do SIWZ

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
NA DOSTAWY PRZETWORÓW WARZYWNYCH I OWOCOWYCH
ORAZ ARTYKUŁÓW MROŻONYCH,
DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
zawarta w Katowicach __ ______ 2018 r.
pomiędzy:
SZKOŁĄ POLICJI W KATOWICACH
ul. Gen. Jankego 276
40-684 Katowice
NIP: 954-23-09-477,
REGON: 276676775
reprezentowaną przez:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
zwaną w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM ”,
a:
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
NIP: ……………………
REGON: ………………
wpisanym do Ewidencji działalności gospodarczej przez __________________, prowadzonej pod
numerem ________.
zwanym w dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ”
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego do zamówienia publicznego ____________
do Szkoły Policji w Katowicach, realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
§1
1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać ZAMAWIAJĄCEMU artykuły żywnościowe,
zgodnie z asortymentem określonym w wypełnionej przez WYKONAWCĘ Specyfikacji
Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowej dostaw artykułów żywnościowych do Szkoły Policji
w Katowicach w 2018 r., stanowiącej co najmniej jeden z załączników nr 1 lub 1a do umowy,
zwanej w dalszej części umowy Specyfikacją Asortymentowo-Ilościowo-Wartościową.
2. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości, że ZAMAWIAJĄCY może w zależności od potrzeb
zmienić o 50% ilość zamówionych produktów, w odniesieniu do pierwotnych potrzeb określonych
szacunkowo w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowej, o której mowa w ust. 1. Z tego
tytułu WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.

§2
1. WYKONAWCA
zobowiązuje
się
dostarczać
zamówiony
towar
do
siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO, transportem własnym, na swój koszt i ryzyko.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do terminowej realizacji dostaw zamówionych wielkości
towarów o dobrej jakości, pochodzących z bieżącej produkcji, spełniających wymogi określone
w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2017. poz. 149). Ustawie z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 242 ze
zm.).
3. WYKONAWCA oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania niezbędne do realizacji niniejszej
umowy określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017. poz. 149), Ustawie z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 242
ze zm.).
4. WYKONAWCA oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania niezbędne do realizacji niniejszej
umowy, w tym dysponuje środkami transportu dopuszczonymi do przewozu artykułów
żywnościowych przez właściwe władze. Użyty do przewozu środek transportu będzie uwzględniać
właściwości towaru i zabezpieczać jego jakość handlową i zdrowotną przed ujemnymi wpływami
atmosferycznymi i uszkodzeniami.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do okazania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3-4. WYKONAWCA na żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się przedstawić dokumentację kontroli sanitarnej środka
transportu (dopuszczenie środka transportu do przewozu żywności wydane przez właściwe władze).
§3
1. Dostawy będą realizowane przez WYKONAWCĘ w oparciu o zamówienia dekadowe składane
drogą elektroniczną (których otrzymanie należy niezwłocznie potwierdzić) i/lub telefonicznie przez
ZAMAWIAJACEGO, na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem dekady, w rozbiciu na
poszczególne dni lub część dekady. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie dokumenty, w tym
zamówienia dekadowe oraz ich zmiany należy przekazywać na :nr faksu: _________________ lub
e-mail ___________________
2. WYKONAWCA dostarcza zamówiony towar we wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dniach
dekady w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 9.00) oraz incydentalnie do 5 razy
w roku w soboty i niedziele oraz w dni świąteczne o godzinie ustalonej przez
ZAMAWIAJACEGO w trakcie składania konkretnego zamówienia.
3. Do składania zamówień dekadowych w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz zmiany ich ilości,
o których mowa w ust. 3, upoważniona jest jedna z następujących osób:
1) ________________ ________________________,
2) ________________ ________________________,
3) ________________ ________________________.
§4
1.
2.

3.

4.

WYKONAWCA będzie dostarczał zamówiony towar bezpośrednio do magazynu Sekcji
Żywnościowej w budynku „U” w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
Towar będący przedmiotem zamówienia będzie dostarczany ZAMAWIAJĄCEMU
w opakowaniach zabezpieczających jakość handlową i zdrowotną dostarczonych towarów
i odpowiadającym warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
Towar winien być dostarczany w czystych opakowaniach, posiadających etykietę informacyjną
zawierającą następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, ilość sztuk, termin
przydatności do spożycia, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
WYKONAWCA gwarantuje, że będzie dostarczał zamawiany asortyment zgodnie
z zamówieniem o odpowiednio długim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie
dostarczonych produktów.

Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczanego towaru odbywać się będzie w magazynie
ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale przedstawiciela WYKONAWCY.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazywania towaru bezpośrednio do rąk upoważnionego
pracownika Sekcji Żywnościowej (magazyniera). Nie dopuszcza się pozostawiania towaru bez
opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
5.

§5
1.

2.

3.

4.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub
odrzucenia jej części i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:
1) dostarczenia towaru złej jakości (stwierdzonej podczas oceny organoleptycznej);
2) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub konkretnym zamówieniem;
3) dostarczenia towaru w opakowaniach o złym stanie higienicznym lub niedającego możliwości
wykorzystania w terminie przydatności;
4) dostarczenia towaru środkami transportu niedopuszczonymi do przewozu żywności lub
w niewłaściwym stanie higienicznym;
5) dostarczenia towaru nieoznaczonego terminem przydatności do spożycia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA jest zobowiązany do wymiany
reklamowanego asortymentu w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, nie później jednak
niż 24 godziny od chwili zgłoszenia reklamacji, zastępując jednocześnie reklamowany towar
asortymentem pełnowartościowym.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1 więcej niż trzykrotnie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 WYKONAWCA nie dokona wymiany reklamowanego
asortymentu na pełnowartościowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zakupu towaru
stanowiącego przedmiot dostawy u osób trzecich na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
§6

1.

2.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany asortymentu wymienionego w załączniku do
umowy, o których mowa w § 1 ust. 1, na pisemny uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod
warunkiem zaoferowania produktów równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas
dostarczanych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen
jednostkowych.
Zmiana dostarczanego asortymentu może nastąpić w przypadku:
1) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej;
2) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu;
3) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni;
4) zmiany producenta w przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest jednocześnie producentem
dostarczanych produktów, która będzie spowodowana przez:
a) zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej;
b) zerwaniem współpracy pomiędzy WYKONAWCĄ a producentem, za które nie ponosi
odpowiedzialności WYKONAWCA.
§7

1.

2.
3.

Strony ustalają, że w całym okresie obowiązywania umowy WYKONAWCA dostarcza
zamówiony towar, z zastrzeżeniem § 8, w jednostkowych cenach brutto nie wyższych niż
określone w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowej. Obniżenie cen jednostkowych
poszczególnych pozycji asortymentowych, nie wymaga formy pisemnej.
Ceny brutto, o których mowa w ust. 1 uwzględnią wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z dostawą.
W cenie brutto zawarte są również wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotowego
asortymentu, koszty czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem,
transportem, rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz
ubezpieczeniem.

4.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy nie może
przekraczać kwoty __________ złotych brutto (słownie: ______________________________) na
dostawy produktów wyszczególnionych w Specyfikacji Asortymentowo Ilościowo Wartościowej,
podanych przez WYKONAWCĘ.
§8

1.

2.

3.

Ceny jednostkowe dostarczanych towarów w trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie
wyłącznie na podstawie stosownego aneksu do umowy. Zmiana ceny nie może być większa niż
„wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych” za miesiąc poprzedni, określony
w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowany w Monitorze Polskim.
Zmiana ceny, o której mowa w ust. 1 nastąpić może wyłącznie na podstawie uzasadnionego
pisemnego wniosku WYKONAWCY, zawierającego szczegółowe zestawienie asortymentu,
którego ceny jednostkowe wnioskuje się zmienić z podaniem cen jednostkowych brutto po ich
podwyższeniu.
Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki podatku VAT,
wprowadzonych na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku WYKONAWCA
poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o ich wystąpieniu na piśmie, przed wprowadzeniem nowych
cen.
§9

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawiania i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury za
wykonane dostawy.
2. Podstawą wystawienia faktury jest rozliczenie faktycznie zrealizowanych dostaw, dokonane
w oparciu o potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO dowody dostawy towaru, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. W przypadku, gdy w dekadzie realizowana jest jedna dostawa strony dopuszczają odstąpienie od
sporządzania dowodu dostawy.
4. Dowód dostawy WYKONAWCA sporządza w układzie asortymentowo – ilościowo wartościowym.
§ 10
1.

2.
3.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury przelewem, na konto WYKONAWCY wskazane w wystawionej fakturze,
w terminie do 14 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zaliczek.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 11

Złożone w terminie obowiązywania umowy lub w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy,
zamówienia na dostawy towarów zachowują swoją moc i podlegają realizacji chyba,
że ZAMAWIAJĄCY zdecyduje inaczej, informując o tym pisemnie WYKONAWCĘ.
§ 12
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
§ 13
1.
2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2018 r.
WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w okresie od dnia podpisania
umowy jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 r., z zastrzeżeniem § 14.

§ 14
1.

2.

W przypadku zrealizowania dostaw w zakresie wartościowym wynikającym z niniejszej umowy
w terminie wcześniejszym niż wynika to z § 13, umowa wygasa z dniem zrealizowania ostatniej
dostawy.
ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o wystąpieniu okoliczności wymienionych
w ust. 1.
§ 15

1.
2.

3.

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie, za zgodą
obu stron.
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA, jeżeli WYKONAWCA narusza w sposób
zasadniczy postanowienia niniejszej umowy.
WYKONAWCA może odstąpić od umowy, z zachowaniem 30 (trzydzieści) dniowego okresu
wypowiedzenia, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY, jeżeli
ZAMAWIAJĄCY narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy, w szczególności,
w przypadku, gdy WYKONAWCA nie otrzymuje należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie
z ustalonymi zasadami płatności.
§ 16

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi WYKONAWCA, w wysokości ______________ złotych brutto (słownie:
___________________złotych brutto); tj. 10% wartości zamówienia określonego
w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowej;
2) za nie dostarczenie przez WYKONAWCĘ w terminie zamówionego w trybie określonym
w § 3 z uwzględnieniem § 5 towaru w wysokości 30 % wartości niezrealizowanego w terminie
zamówienia.
2.
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy przez
WYKONAWCĘ z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY, w
wysokości _______________ złotych brutto (słownie: _______________________________
złotych brutto), tj. 10% wartości zamówienia określonego w Specyfikacji AsortymentowoIlościowo-Wartościowej;
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych,
w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
4. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia z faktury kwot wynikających
z kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających.
1.

§ 17
1. Strony ustalają, że bezpośrednim nadzorem nad wykonaniem umowy zajmować się będą
a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
Pan ____________________ – kierownik Sekcji Żywnościowej
Pani ____________________ – specjalista Sekcji Żywnościowej
lub osoba występująca w ich zastępstwie.
b) ze strony WYKONAWCY
Pan/Pani____________________
lub osoba pisemnie przez nią/niego upoważniona.
2. Wszelkie oświadczenia ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, za wyjątkiem finansowych, podpisać
musi jedna z osób wskazana w ust. l lit. a.
3. Wszelkie oświadczenia ze strony WYKONAWCY podpisać musi osoba wymieniona w ust.1 lit b.
§ 18

1.

2.

3.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że miejsce dostawy przedmiotu umowy – magazyny Sekcji
Żywnościowej Szkoły Policji w Katowicach znajdują się na terenie zamkniętym Szkoły Policji
w Katowicach w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 2a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1629).
Na terenie Szkoły Policji w Katowicach obowiązują ograniczenia ruchu osób i pojazdów
samochodowych, który kontrolowany jest przez służby ochronne Szkoły i odbywa się na
podstawie stosownych upoważnień.
WYKONAWCA celem otrzymania stosownych upoważnień przed przystąpieniem do realizacji
dostaw zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJACEMU wykaz osób i pojazdów, które będą
brały udział w realizacji umowy.
§ 19

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017. poz. 459) i Prawa
zamówień publicznych.
§ 21
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się załatwić
przede wszystkim w drodze ugody, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą
rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO sądy powszechne.
§ 22
ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że WYKONAWCA nie może zbyć lub przenieść zobowiązań
ZAMAWIAJĄCEGO powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami
WYKONAWCY, na rzecz innych podmiotów.
§ 23
Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz umowy dla
WYKONAWCY, dwa egzemplarze umowy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

Załączniki:
Wypełniony przez WYKONAWCĘ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co
najmniej jeden z załączników o numerze 1 lub 1a.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

