Załącznik nr 4

PROJEKT- UMOWA NR
zawarta w dniu

…………………….. w Różewcu pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji

Uzależnionych DOREN reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka – Marka Chodubskiego,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a:
Zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, w imieniu którego działają :
1. ……………………………………………………………………………………..
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego PN 2/PN//2016 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy artykułów spożywczych
Część ………………………………………………………………………………….
do stołówki Ośrodka DOREN w Różewcu.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest Pani Barbara Wołodźko .
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w
ramach maksymalnej kwoty określonej w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych
ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym
zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Dostawcy nie będą
przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§2
Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach:

-

rozpoczęcia : 01 stycznia 2017 r.

-

zakończenia : 31 grudnia 2017 r.

§3
1. Za wykonanie zamówienia opisanego w paragrafie 1, Dostawcy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej
umowy.
2. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę obliczoną na
podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie
dostarczonych towarów.
3. Dostawca

zobowiązuje

się

dostarczyć

towar

zgodnie

z

zamówieniem.

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Dostawca zobowiązany jest w
ciągu 24 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on
niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy.
6. Towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócony Dostawcy i odebrany transportem
oraz na koszt Dostawcy.
7. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w ciągu 12 godz. od daty otrzymania
zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu
zwrotu kwestionowanej partii towaru.

§4
1. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za dostarczone na jego koszt i odebrane
przez odbiorców ilości artykułów spożywczych płatne będzie w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia faktury, wystawionej po każdorazowej dostawie.
2. Należność płatna będzie przelewem na konto Dostawcy:
…………………………………………………………………………….

§5
Umowa będzie obowiązywać w okresie opisanym w paragrafie 2 i może wygasnąć
przed upływem tego terminu, jeżeli zamawiający wydatkuje kwotę, jaka zostanie
przeznaczona na zakup artykułów spożywczych w danym roku kalendarzowym, w ramach
udzielonego zamówienia publicznego lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W wypadku takim Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§6
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy

§7
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w
trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych
przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego –
dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano,

§8

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonane lub
nienależyte wykonanie umowy, będą kary umowne:
a.

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci on
10 % wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy;

b.

za niedotrzymanie terminów dostaw lub złą jakość dostarczanych towarów
zapłaci on 0,02 % wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy;

c.

strony przewidują możliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy
kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody.
§9

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się
rozwiązywać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać
będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.
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