PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12

Im. kadeta Zygmtmta Kuczyńskiego

ul. Piastowska 30
47 - 200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 771406 16 00:13): 77/406 16 00 wew. 105

Regon: 000698733 , NIP 749-16-34-366

UMOWA Nr 412019

z dnia 16.12.2019 r.
zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7492055601
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu — Joannę Hence]

a wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firmą/osobą

Hurtownia Spożywczo-Owocowo—Warzywna Henryk Fujarczuk ul Morcinka 66C, 48—303 Nysa
NIP: 7530006563
Odbiorca dostawy jest: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 30,

47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres do korespondencji:

ul. Piastowska 30
47— 200 Kędzierzyn-Koźle
e—mail: psp12@kedzierzynkozle.pl
Numer telefonu: 77 4061600

faks: 77 4061600 w.105
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest : „Dostawa żywności na potrzeby stołówki w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu na okres: 02.01.2020r. — 31.12.2020 r.”

w częściach:
Część nr 5 - Dostawa warzyw i owoców
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1. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym rodzaj asortymentu, ilość, jakość, ceny jednostkowe
produktów, zawiera oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik
nr 2(formularz cenowy).

2. Miejscem dostawy jest zaplecze kuchenne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie —
Koźlu ul. Piastowska 30 47-200 Kędzierzyn - Koźle

3. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu
żywnościowego szkoły.
4. Dostawy realizowane będą zgodnie z zamówieniem telefonicznym na poszczególne produkty,
złożonym najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 1099, o ile zamówienie nie zostanie złożone
wcześniej, niż na jeden dzień przed żądaną dostawa i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
5.

W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.

Produkty będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt oraz ryzyko do
siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 8.30
wyłączając dni wolne od pracy o których poinformuje Zamawiający.
Zamawiający

zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów . Zamawiający

gwarantuje zakup 60% asortymentu wykazanego w fomularza ofertowym, jednocześnie korzysta

z prawa cpcji zakupu w ramach umowy i cen ofertowych do 120% asortymentu.
Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych Spowodowanych zmniejszeniem
ilości i wartości dostaw.
@3
Za wykonanie poszczególnych dostaw objętych niniejszą mnową Zamawiający zapłaci Wykonawcy
za dostarczony towar kwotę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku
nr 2 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.

Łączna wartość dostarczonych produktów żywnościowych, w okresie obowiązywania umowy, nie
może przekroczyć:

]) dla części nr 5- 38866,82 zł
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2020r. do dnia 31 .12.2020r.
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Ceny zawarte w ofercie pozostają stałe i ostateczne.

Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania na podstawie dokumentu księgowego — faktury
zgodnej z faktycznym zamówieniem.
@4
. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających
z zapotrzebowania składanych bezpośrednio przez Zamawiającego.

.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiaj ącego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej

umowy

jest Pani Maria Walczak, telefon kontaktowy: 774061600 wew.107
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Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w 5 2 ust. l.

Zamawiający

dopuszcza

dostarczanie

towarów

równoważnych

względem

umówionych.

W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że
oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na
potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży do oferty specyfikację produktu
równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy

charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym
przez Zamawiającego (skład, wagę , gramaturę itp.)

3.

Towar dostarczany do Zamawiaj ącego powinien być zgodny z zamówieniem.

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, pomiędzy złożonym zamówieniem,
a dostawą, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie doStarczyć brakujący towar — nie później
jednak niż w ciągu 3 godzin do siedziby Zamawiającego.
5.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj ącego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja

zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na
towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.

6. Towar, o którym mowa w ust. S., zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na jego

koszt.

7. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej
partii towaru.

56
l. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy:
PKO Bank Polski : 20 1020 3668 0000 5202 0472 9135

na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiaj ącego.

2. Faktm'y będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do
siedziby Zamawiaj ącego.

3. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia.
prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia tego
faktu przez Zamawiającego.
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności.

2. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla
produktów pierwszego gatunku ! klasy.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona żywność będzie wolna od wad, będzie
spełniać wszelkie wymagania jakości.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustaw
2006r. o bezPieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 12252 późn. zm).

z 25 sierpnia

5. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi
i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.

% _3

6. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie
później, niż w terminie przydatności podanym w załączniku nr 2. do niniejszej umowy — formularz

cenowy.
@8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:

a) 10% wartości całości zawartej umowy brutto, o której mowa'w @ 3 ust. 3, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

b) 1% wartości towaru niewydanego w terminie określonym w @ 2 ust.6, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,

c) 1% wartości towaru, w którym stwierdzono rozbieżności ilościowo—j akościowe zgodniez 5 5 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, jeżeli zwłoka trwała nie dłużej
niż 1 dzień i 1,5% za każdy następny dzień.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych na podstawie noty
obciążeniowej .

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną
na ogólnych zasadach.

1.

%9
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności, której nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 'a wykonanie zamówienia nie leży w interesie

publicznym.
.2.

W przypadku, o którym moWa. w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

3

W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz rażącego naruszenia postanowień niniejszej
umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw i dostarczania produktów
niespełniających norm określonych w zamówieniu , mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania
naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności zachoWania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Wykonawca nie może powierzyć
wskazanych w ofercie.

@ 10
wykonania zamówienia. osobom trzecim, z wyjątkiem csób

5 11.
Ewentualne spory wynikłe z wykonania umow będa rczstrzygane: przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie -—
Koźlu.

5 12
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóchjednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załącznik Nr 2

-

Załączniki do umowy:
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

formularz cenowy

Zamawiający:

jw
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