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UMOWA NR  …….

(wzór)

zawarta w dniu……………………………………………………. , w Limanowej

pomiędzy:

P.H.U.  "MIDREW"  Zespół  Placówek  Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych  Grzegorz  Michura  z
siedzibą  w  Młynne  269,  34-600  Limanową,  wpisaną  do  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  pod
numerem 525/93 NIP: 737-104-76-37, REGON: 490393161 reprezentowanym przez: Grzegorza Michurę,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

z siedzibą w ………………………………………………………….., zarejestrowanym w
………………………………….

NIP: ……………………………………….  REGON: ………………………………………….

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą"

po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z  zasadą
konkurencyjności została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Zakup produktów spożywczych dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat na potrzeby
wyżywienia dzieci w Żłobku Miś Uszatek, zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do nin. umowy.
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2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Wsparcie godzenia życia zawodowego
z prywatnym w Limanowej i okolicznych gminach – Żłobek Miś Uszatek”.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z:

a) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz ofercie która stanowi załącznik nr 2 do nin. umowy,
b) w oparciu o harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu umowy

c)warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa i zwyczajów.

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie /z udziałem podwykonawców*

………………………………………………………………………………………………………………

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom (podwykonawcom) niż
wynika to z oferty bez pisemnej zgody Zamawiającego.

5.  Podwykonawca nie  może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez
pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania i zaniechania.

7. Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówień publicznych uzupełniających.

8. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym SANEPID)
i standardami transportu, przechowywania i magazynowania oraz świeżości towarów spożywczych.

§ 2

Termin realizacji

1. Przedmiot umowy Wykonawca realizuje w terminie od 01.03.2017 – 28.02.2019

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji usługi.

3. Miejsce dostarczenia zamówienia: na terenie Żłobka Miś Uszatek w Limanowej, ul Piłsudskiego 133.

4. Zamawiający wymaga, aby aby dostawa zamówienia odbywała się w godzinach: 6.15 do 8.00 w dni
ustalone z Zamawiającym (dni robocze).

§ 3

Osoby wyznaczone do realizacji umowy

5.  Osobami  wyznaczonymi  ze  strony  Zamawiającego  do  bezpośredniego  nadzoru  i  kontaktów  z
Wykonawcą a także odbioru przedmiotu umowy są:
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1) ……………………………………………………………. nr tel

2) ……………………………………………………………. nr tel

5.  Osobami  wyznaczonymi  ze  strony  Wykonawcy  do  kontaktów  z  Zamawiającym  i  przekazania
przedmiotu umowy są:

1) ……………………………………………………………. nr tel

2) ……………………………………………………………..nr tel

4.. Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy lub
Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Na przedmiot wynagrodzenia składają się następujące elementy:

a) wartość jednostki na uczestnika, która wynosi ………… zł (słownie:…………………………………)

b) liczba dzieci od 20 tygodnia do 3 lat  – uczestników projektu, która wynosi  miesięcznie zgodnie z
poniższą tabelą:

Miesiąc, rok: Liczba uczestników miesięcznie: Podpis Zamawiającego:

03.2017

04.2017

05.2017

06.2017

07.2017

08.2017

09.2017

10.2017

11.2017
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12.2017

01. 2018

02.2018

03.2018

04.2018

05.2018

06.2018

07.2018

08.2018

09.2018

10.2018

11.2018

12.2018

01.2019

02.2019

c) liczba dni roboczych miesięcznie wg tabeli:

Miesiąc, rok: Liczba dni roboczych:

03.2017 23

04.2017 19

05.2017 21
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06.2017 21

07.2017 21

08.2017 22

09.2017 21

10.2017 22

11.2017 21

12.2017 19

01. 2018 22

02.2018 20

03.2018 22

04.2018 20

05.2018 20

06.2018 21

07.2018 22

08.2018 22

09.2018 20

10.2018 23

11.2018 21

12.2018 19

01.2019 22

02.2019 20
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto
wynikające z przemnożenia: wartości jednostki na uczestnika projektu uzyskaną na podstawie
oferty z liczbą uczestników projektu oraz liczbą dni roboczych w poszczególnych miesiącach.

3.  Wynagrodzenie  to  będzie  zmienne  dla  poszczególnych  miesięcy,  jednak  nie  niższe  niż
…………………………..zł (słownie ………………………….) miesięcznie oraz nie wyższe niż
…………………………...zł  (słownie  ………………………….),  a  wynika  to  z  paragrafu  4
punkt 2 umowy.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  ilości  dni  i  ilości  produktów  zgodnie  z
załącznikami nr 3 i nr 4 umowy, a także w sytuacjach szczególnych.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty,  jakie ponosi on celem prawidłowego
wykonania usługi.

6.  Zapłaty  wynagrodzenia  Zamawiający  dokona  przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy:    nr
rachunku:    …………………………………………….   w  ciągu  14  dni  od  daty  przyjęcia  przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu.

5. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.  Podstawę  wystawienia  faktury  stanowi  miesięczny  protokół  odbioru  potwierdzający  należyte
wykonanie zamówienia.

§ 4a

Określenie liczby uczestników

1. Uczestnikiem projektu jest dziecko w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, zapisane do żłobka Miś Uszatek.

2. Liczbę uczestników może określić i przekazać: Właściciel, Koordynator Projektu zgodnie z §1 punk 2
umowy oraz Dyrektor żłobka.

3. Środkami przekazywania informacji są: przekazanie osobiste, posłaniec, fax, telefon, mail.

4. Do odbioru i potwierdzenia informacji Wykonawca wyznacza:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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5. Potwierdzeniem informacji będzie podpis na dokumencie potwierdzenia, podpis w tabeli §4 lit.b
umowy, obu stron, zwrotka pocztowa, potwierdzenie faxu, druk faxu, notatka z rozmowy telefonicznej,
email zwrotny.

6. Potwierdzenie zostanie odnotowane w tabeli zawartej w §4 lit. B kolumna 3, przez podpis składającego
informację.

7. Dzień, w którym podana jest liczba uczestników, to najpóźniej ostatni dzień roboczy miesiąca,
poprzedzający miesiąc następny do godz. 12.

8. W przypadku  braku informacji dotyczącej liczby uczestników przyjmuje się liczbę uczzestników z
miesiąca poprzedniego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) Odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;

b) Zapłaty za wykonany przedmiot umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)  oddania  prawidłowo  wykonanego  przedmiotu  umowy  w  szczególności  do  zachowania  norm
transportu,  zachowania gramatury zamawianych towarów, jakości  i  terminów przydatności  produktów
(towarów) żywnościowych,

b) przekazywania Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wystawionego
na koniec każdego miesiąca,

c) udostępnienia do wglądu na każdorazowy wniosek Zamawiającego, instytucji wdrażającej lub innych
podmiotów  uprawnionych  do  kontroli  dokumentów  związanych
z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych,

d) każdorazowego zgłaszania zmian z podaniem uzasadnienia wprowadzenia tych zmian. Zmiana wymaga
zgody Zamawiającego;

e)  przekazywania  na  piśmie  Zamawiającemu  wszelkich  informacji  mających  znaczenie  dla  realizacji
przedmiotu umowy.

3.Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać
lub  przekazywać  w  całości  albo  w  części  innym  osobom  jakichkolwiek  swych  obowiązków  lub
uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.
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4. W przypadku wystosowania przez instytucje wdrażające lub inne podmioty uprawnione do kontroli
zadań dotyczących realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych
zadań obligując się tym samym do przekazania Zamawiającemu informacji lub wymaganych dokumentów
w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

5.  Zamawiający  zachowuje  prawo  do  wyrywkowych  kontroli  jakości  oraz  zawartości  składników
zawartych w przedmiocie zamówienia. Kontroli takich będzie dokonywać jednostka wyspecjalizowana,
która wydaje stosowne opinie w przedmiocie zamówienia zgodnie z art. § 5 ust. 2 Umowy. Koszt kontroli
poniesie Zamawiający.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych poniżej:

1) za odstąpienie od nin. umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia umownego maksymalnego brutto miesięcznie, określonego w § 4ust. 3 nin. umowy;

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4ust. 3 nin. umowy;

2.  Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  Strony  mogą  żądać  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.  Kary  umowne  lub  odszkodowania  należne  Zamawiającemu  z  tytułu  niniejszej  umowy  zostaną
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 3,
Wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej,
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 7

Wypowiedzenie i odstąpienie umowy

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy bez odszkodowania w przypadku wystąpienia jednej
z poniższych okoliczności:

1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie, chyba że nie nastąpiły z winy Wykonawcy;

2) negatywnej opinii wydanej przez jednostkę wyspecjalizowaną zgodnie z Art. §5 ust.5 Umowy, gdy w
przedmiocie Umowy pojawią się substancje niezgodne z Art. §5 ust.2

3) nastąpiła jakakolwiek przerwa w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy,
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4) jeżeli  wykonawca pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania obowiązków w przypadku
nienależytego ich wykonywania, nie zastosował się do treści wezwania; w szczególności jeżeli przedmiot
umowy nie będzie zgodny z przyjętym założeniem dotyczącym jakości i sposobu dostarczenia przedmiotu
umowy,

5)  wykonywania  umowy w sposób  sprzeczny z  jej  postanowieniami  lub  rażącego zaniedbania  przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z nin. umowy;

6)  rozpoczęcie  likwidacji  wykonawcy,  złożenia  wniosku o  ogłoszenie  upadłości  wykonawcy złożenie
oświadczenia  o  wszczęciu  postępowania  naprawczego,  złożenie  wniosku  o  wszczęcie  egzekucji
przeciwko wykonawcy,

7)  wykonywania  przedmiotu  umowy  przez  osoby,  nie  posiadające  do  tego  wymaganych  uprawnień,
kwalifikacji;

8) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy wykonawcy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3.  Wypowiedzenie  lub  odstąpienie  od  umowy dokonane  być  musi  na  piśmie  z  podaniem przyczyny
w terminie do 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących
podstawę do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

§ 8

Zmiany treści umowy

1.  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:

a) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na
pisemny wniosek jednej ze Stron,

b) zmiany cen na wyższą lub zmiany w katalogu produktów spożywczych w przypadku, kiedy zmiana ta
będzie podyktowana radykalnym wzrostem cen żywności,

c)  zmiany terminu realizacji  zamówienia,  w sytuacji  uzasadnionej,  gdy  brak  możliwości  dochowania
pierwotnego  terminu  wynika  z  przyczyn  niezawinionych  przez  Wykonawcę  np.  „siła  wyższa".
Wykonawca  na  piśmie  przedstawi  okoliczności  uniemożliwiające  dochowanie  terminu  wynikającego
z oferty,

d) zmiany terminu oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie
Zamawiającego, dotyczące obiektywnych przyczyn.
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e)  zmiany powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa oraz umowy o  dofinansowanie  w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy,

f) zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

2.  Spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  Strony  zobowiązują  się
rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.  Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym dla  każdej  ze  Stron.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Wykonawca: Zamawiający:

Data, podpis Data, podpis
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