UMOWA NR …/…/…
NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
zawarta w dniu ........................... 2018r. w Mielcu, pomiędzy:
Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,
wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 49617, NIP 817-00-05-093, REGON 690024569, wysokość kapitału zakładowego
23.914.000,00 pln - kapitał w całości wpłacony, w imieniu, której działa
Józef Twardowski – Prezes Zarządu
Łukasz Gajdowski- Wiceprezes Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
..................................
z
siedzibą
przy
ul.
..........................................
....................................................................
reprezentowaną przez: ......................................- właściciela firmy
zwanym dalej „Wykonawcą”,

Mielec,

zwanych dalej łącznie „Stronami”.
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie zapytania ofertowego na
„Zakup artykułów spożywczych dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w 2018 roku” –
nr sprawy ZP/SUI/5/2018
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (zwanych dalej
„Towarami”), będących przedmiotem postępowania, określonych co do rodzaju i
szacunkowych ilości w załącznikach do niniejszej Umowy stanowiących jej integralną część
( Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy ), dołączonych do Oferty Wykonawcy z
dnia ..........................., w okresie trwania umowy, do Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR”
S.A. w Mielcu ( poszczególnych jednostek organizacyjnych Agencji ).

2.

Termin realizacji dostaw począwszy od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2018r. z
zastrzeżeniem regulacji o jakiej mowa w § 8 ust. 2 i 3 Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot
certyfikaty/atesty właściwych urzędów.

4.

Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia, spełniającego
wymagania określone w załączniku do niniejszej Umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
zgodnego z opisem wynikającym z załączników wraz z rozładunkiem i wniesieniem do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego ( miejsce odbioru – jednostka organizacyjna
Agencja, która złożyła zamówienie ) własnym staraniem i na własny koszt bez obciążania z
tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

zamówienia

§2
Zmiany ilościowe Towarów

posiada

wszelkie

niezbędne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian co do ilości w ramach asortymentu
wymienionego w załączniku do umowy w zależności od rzeczywistych potrzeb
wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zmiany mogą być
dokonywane w granicach wartości umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.
3. Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w całości.
§3
Ceny Towarów
1. Wartość umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi brutto : ................... złotych, (słownie:
..................................../100), w tym podatek VAT .......................... zł.
2. Szczegółowe ceny jednostkowe określają wypełnione formularze cenowe, stanowiące
załączniki do umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem cenę za dostarczone Towary po ich
otrzymaniu i po uprzednim sprawdzeniu zgodności z Umową i jakości dostarczonych
artykułów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę do każdej partii
dostarczanych Towarów. Po wzajemnym uzgodnieniu dopuszcza się fakturowanie
określonych dostaw raz w miesiącu jedną zbiorczą fakturą i wydawanie towaru w ciągu
miesiąca na podstawie dokumentu WZ.
5. W przypadku błędnego podania numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę, koszty
związane z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego,
poniesie Wykonawca.
§4
Zmiany cen Towarów
1. Cena jednostkowa Towaru nie może ulec zmianie przez okres realizacji umowy z
zastrzeżeniem warunków i okoliczności zawartych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, Strony
dopuszczają zmianę kwoty podatku VAT.
§5
Dostawa Towarów
1. Termin przydatności do spożycia dostarczonego Towaru nie może być krótszy niż 45 dni od
daty dostawy.
2. Zamawiający wymaga, aby oznakowania na opakowania dostarczanych Towarów
sporządzone były w języku polskim.
3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Towaru na czas jego przewozu i
ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę i rozładunek, a także jakość i
uszkodzenia powstałe w trakcie transportu bądź rozładunku. Dostawa Towaru nastąpi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
Zgłaszanie zapotrzebowania przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu Towary określone w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem przesłanym Wykonawcy
przez Zamawiającego ( jego jednostkę organizacyjną ) za pośrednictwem faksu, drogą
elektroniczną lub telefonicznie, na adresy wskazane w § 13 ust. 2 umowy. Termin realizacji
zapotrzebowania nie może przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
Termin realizacji zamówienia w trybie pilnym strony ustalają na 1 dzień roboczy licząc od
dnia złożenia zamówienia.
§7
Odbiór Towarów
1. Ilościowy odbiór Towaru dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego i
Wykonawcy w momencie odbioru, w dniach będących dla Zamawiającego dniami pracy, w
godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Jakościowy odbiór Towaru dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego i
Wykonawcy, w oparciu o złożone zamówienie i faktury VAT . Nie wyklucza to podniesienia
roszczeń z tytułu rękojmi za wady Towaru jeśli wada wykryta została później, po otwarciu
opakowania z Towarem/ w momencie użycia Towaru.
3. Przekazanie Towarów potwierdzane będzie podpisami przedstawiciela Zamawiającego
i przedstawiciela Wykonawcy na oryginale faktury/dokumencie WZ.
§8
Czas obowiązywania umowy
1. Umowa zawarta zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do
dnia 31 grudnia 2018r.
2. Umowa wygasa przed terminem określonym w ust. 1, w przypadku wcześniejszego
całkowitego wykorzystania asortymentu wskazanego w załącznikach do umowy lub
wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.
§9
Reklamacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji Towaru, nie odpowiadającego
wymogom jakościowym, i zażądanie od Wykonawcy wymiany Towaru na
pełnowartościowy.
2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości lub ilości Towaru Zamawiający powiadomi
o tym niezwłocznie Wykonawcę, który w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia zrealizuje
reklamację poprzez wymianę Towaru na wolny od wad lub uzupełnienie jego braków.
3. W przypadku spornych spraw dotyczących reklamacji - Zamawiający zastrzega sobie prawo
do pobrania próbek Towaru w celu zbadania w Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej lub Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno –
Spożywczych właściwych miejscowo dla Zamawiającego Orzeczenie wydane przez w/w
instytucje będzie ostateczną podstawą do określenia jakości Towaru.
4. Koszty badań, o których mowa w ust. 4 poniesie Wykonawca, jeśli ocena jakości badanego
Towaru okaże się negatywna, w innym przypadku koszty badań poniesie Zamawiający.

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto części
nie zrealizowanej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z
przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto części
nie zrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wynikające z udzielonej gwarancji
jakości,
w przypadku, gdy:
1) Wykonawca dostarczył Towary z wadami jakościowymi a:
a) Zamawiający odmówił ich przyjęcia żądając wymiany na wolne od tych wad, i
Wykonawca nie wywiązał się z ich wymiany w terminie określonym - w wysokości
2 % wartości brutto wadliwej części dostawy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od
momentu upłynięcia terminu, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość
brutto dostawy,
b) Zamawiający odmówił ich przyjęcia i zrezygnował z wymiany na wolne od wad, w
wysokości 30 % wartości brutto odmówionej części dostawy, ale nie mniej niż 100
PLN,
2) Wykonawca dostarczył Towary po godzinach określonych w umowie i
Zamawiający odmówił ich przyjęcia, w wysokości 30 % wartości brutto dostawy, ale
nie mniej niż 100 PLN.
3) Wykonawca dostarczył Towary po godzinach określonych w umowie i
Zamawiający przyjął opóźnioną dostawę, w wysokości 2 % wartości brutto dostawy,
za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od momentu upłynięcia terminu określonego w
umowie, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto dostawy.
4) Wykonawca dostarczył Towary z ukrytymi wadami jakościowymi stwierdzonymi
podczas jego magazynowania u Zamawiającego, a Wykonawca nie wywiązał się z
terminu ich wymiany określonego reklamacją, w wysokości 2 % wartości brutto
wadliwej części dostawy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od momentu
rozpatrzenia reklamacji, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość dostawy.
4. Wykonawca zapłaci kary umowne wynikające z udzielonej gwarancji jakości w wysokości
100 % wartości dostawy w przypadku gdy Zamawiający zużył Towary z ukrytymi wadami
jakościowymi co, potwierdziły wyniki badań danej dostawy niezależnie od ilości badanych
środków spożywczych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź
wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności za dostawę przedmiotowych
artykułów spożywczych, kar umownych należnych Zamawiającemu na mocy powyższych
postanowień zawartych w ust. 1 - 5.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego natychmiastowego odstąpienia od
umowy i naliczenia kar umownych w przypadku wystąpienia jednej z n/w przesłanek:
1)

trzykrotnego zawinionego przez Wykonawcę uchybienia terminu dostaw,

2)

dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanych Towarów,

3)

wydania nakazu zaprzestania zaopatrywania przez właściwy organ urzędowej kontroli
żywności,

4)

zaniechania realizacji dostaw z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.

5) nie rozpoczęcie realizacji Umowy w ciągu 5 dni od daty złożenia pierwszego
zamówienia.
2. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.

Przeniesieni praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności

2.

Jako osoby uprawnione do kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy Strony
wyznaczają następujące osoby:
a) w imieniu Zamawiającego – p. [ Krzysztof Opałacz ], tel. [+48- 797 600 313 ], adres email [ krzysztof_opalacz@intech-mielec.pl ],

4.
5.
6.
7.
8.

b) w imieniu Wykonawcy – p. [ ................................... ], tel. [ …........................... ], adres e-mail
[...........................].
Strony zobowiązują się do informowania z należytym wyprzedzeniem o każdorazowej
zmianie danych adresowych, innych danych kontaktowych i danych wskazanych w ust. 3.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

