ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
WZÓR
UMOWA NR .........
zawarta w dniu ........... r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:
Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000273357, REGON 291198077, NIP 661-20-54-183,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….. , zwaną dalej Zamawiającym
a
…..........................................................………………………………………..………………..........
reprezentowanym przez:
....................................................................................zwanym dalej Wykonawcą
W związku z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia
2018.10.16 z poźn. Zm.) została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż i sukcesywną dostawę
artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Dostarczony towar będzie zgodny z opisem wskazanym w SIWZ.
3. Umowa zawierana jest w ramach zadania: … .
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§2
Ilości zamawianego towaru mogą ulec zmianie tj. zmniejszeniu w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec
Zamawiającego. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu dostarczonego towaru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia
między poszczególnymi pozycjami w ramach poszczególnych części do wysokości ogólnej
wartości określonej części Umowy wskazanej w § 4. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu
Umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych
w złożonej ofercie. Cena jednostkowa artykułów żywnościowych nie ulegnie zmianie przez okres
trwania niniejszej Umowy, za wyjątkiem obniżki cen wynikającej ze stosowania przez Wykonawcę
sezonowych obniżek cen i rabatów.
Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe (dotyczy wszystkich części) pod adres
Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 70 na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również
rozładunku zamówionego towaru.

5. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach
(opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do
przechowywania i przewożenia żywności.
6. Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi
określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst
jednolity Dz.U.2018.1541 t.j. z dnia 2018.08.10.).
7. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe będące przedmiotem zamówienia
sukcesywnie w ilościach, terminie i według wskazań określonych przez Zamawiającego zgodnie ze
składanymi zamówieniami na podstawie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres
.............................. lub faksem na nr .............................. przez okres trwania Umowy.
8. Artykuły będą dostarczane w godzinach pomiędzy 7.00 a 9.00.
9. Zamówiony towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub posiadających wady
eliminujące je do użytku w dostarczanej partii towaru, Zamawiający ich nie przyjmie.
11. W razie zwłoki z dostarczeniem przez Wykonawcę partii towaru lub nie dokonaniem wymiany
towaru wadliwego na wolny od wad, Zamawiający ma prawo zakupić towar u innego
sprzedającego, na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad systemu HACCP oraz za zapewnienie
właściwej jakości zdrowej żywności i materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością
13. Jeżeli dostarczone rzeczy, wśród których stwierdzono wady, są tego rodzaju, że ich użycie może
narazić na niebezpieczeństwo zdrowie ludzi, w szczególności w postaci pogorszenia ich stanu
zdrowia, uszkodzenia ciała, a nawet utraty życia, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym.
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§3
Dostawa towaru musi odpowiadać wymaganiom przedstawionym przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności,
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu całej
posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednio zorganizowane i przygotowane zaplecze
techniczne odpowiadające wymaganiom sanitarnym potwierdzonym decyzją SANEPIDU oraz stan
zatrudnienia pozwalające na terminowe i właściwe wykonanie dostaw.
Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne
i kompetentne dostarczanie przedmiotu Umowy.

§4
Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż:
netto ……………….zł (słownie:……………………………………………..……),
brutto ………….…..zł (słownie:………………………………………………….)

§5
1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot Umowy w miejsce wskazane w SIWZ na podstawie
wcześniej złożonego zamówienia.
2. Zapłata za dostarczony towar następować będzie na podstawie faktur VAT/rachunków wg. cen
obliczonych zgodnie z §2 niniejszej Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć na fakturach informacje dotyczące zadania w ramach
którego dokonany był zakup.
4. Informacje, o których mowa w ust.3 niezbędne do prawidłowego wystawienia faktur Zamawiający
przekaże Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia.
5. Zapłata prawidło wystawionej faktury nastąpi w terminie do … dni od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego.
6. Wynagrodzenia płatne będzie na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym bez prawa żądania
odszkodowania przez Wykonawcę w przypadku:
a) trzykrotnej zwłoki w dostawie towaru,
b) reklamacji zamówionego towaru, które mają charakter powtarzający się tj. powyżej trzech
reklamacji.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (§ 4 Umowy).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu
wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w tym kontroli dokumentacji Wykonawcy
związanej z
realizacją niniejszej Umowy oraz dokumentacji towarów dostarczanych
Zamawiającemu.
§7
1. Strony zawierają niniejszą Umowę począwszy od dnia podpisania do dnia 31.03.2019r.
2. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania się o wszelkich przeszkodach
związanych z realizacją niniejszej Umowy.
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§8
Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości
i warunków dokonania takiej zmiany:
a) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczącej przedmiotu
Umowy, podlegają one zmianie od wejścia w życie nowych stawek podatku, przy czym
zmianie ulegnie wyłącznie kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian
b) strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych artykułów żywnościowych objętych Umową
w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową
c) strony ustalają, że gramatura zaoferowanego asortymentu przy każdorazowej dostawie może
ulegać zmianie przy czym szacunkowa ilość zamówienia na okres realizacji pozostanie bez
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zmian. Cena po przeliczeniu innej gramatury pozostanie bez zmian. Zmiana ta nie wymaga
formy pisemnej
d) strony dopuszczają możliwość zmiany ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego
w ramach tzw. promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment, sezonowych obniżek cen
w trakcie trwania Umowy.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2.W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 10
Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy na rzecz osób trzecich.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie będą miały przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.( (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia
2018.10.16 z poźn. Zm), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania przedmiotowej Umowy, rozstrzygane będą
przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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