ZS.KI.334.5.2018.KW
załącznik nr 3

WZÓR
Umowa nr ……/2018/RUM
zawarta w dniu…………………….2018r. w Gronowie
pomiędzy:
Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń NIP: 956 20 86 885
reprezentowany przez:
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz,
w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego, przy kontrasygnacie głównego księgowego,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
.................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ………………………
zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Podstawą zawarcia umowy jest art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986) oraz dokonanie wyboru oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (ZS.KI.334.5.2018.KW) prowadzonego
w trybie analizy rynku (Zapytanie ofertowe nr ……/ZO/R/2018) zgodnie z zapisami „Instrukcji udzielania
zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20 000 zł” stanowiące załącznik do Uchwały
Nr 450/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych do stołówki
Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, zwane dalej produktami, zgodnie z ofertą
Wykonawcy złożoną na formularzu ofertowym, stanowiące integralną część umowy
2.Szacunkowe ilości i asortyment produktów określono w załączniku nr 2 formularzu asortymentowocenowym. Ilości te mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych
produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy (np.
zmniejszenie lub zwiększenie stanu osobowego wychowanków internatu). Wykonawcy z tego tytułu nie
przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
§2
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i ilości dostarczonych produktów. Dostarczane
produkty muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodne z wymaganiami zwartymi
w Polskich Normach, a ponadto odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach zbiorowych
oraz cechować się wysokimi walorami smakowymi.
2. Dostarczane produkty muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich
w właściwej jakości handlowej.
3. Produkty muszą być dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później
niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu , spełniający warunki
ilościowe i jakościowe wynikające z oferty. Produkty muszą spełniać wymogi systemu HACAP (GMP/GHP)
(Dobrej Praktyki Higienicznej) oraz być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie ciągu chłodniczego
i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy do Jednostki Zamawiającej,
środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie towarów na czas
ich transportu. Za wady i braki powstałe w czasie transportu Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni także rozładunek dostarczonych produktów lub towarów
do miejsca wskazanego przez Jednostkę Zamawiającą.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą spełniać ustanowione polskim prawem normy,
będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 149 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz będą zgodne z przepisami
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2212), będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 29 z poźn. zm.).
7. Dostarczone towary lub produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim
muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie ukryte,
zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Towary winien zawierać informacje takie jak:
kto wyprodukował lub przetworzył, skład, datę ważności danego produktu(dzień, miesiąc, rok) , warunki
przechowywania, atesty, jeśli dany produkt obowiązują.
§3
1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi:
Netto: …………………………....zł, kwota podatku VAT: ………………………….zł
Brutto: ……………………..……zł
(słownie złotych:………………………………………..……………………………………).
2. Ceny jednostkowe netto poszczególnych produktów, wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, nie
podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy, poza rabatami oferowanymi u Wykonawcy w ramach
realizacji umowy, jeśli ceny są niższe od cen ofertowych.
3.Zamawiający dokona zapłaty przelewem, zgodnie z wystawionymi poprawnymi pod względem
rachunkowym fakturami w terminie do ................ dni od daty otrzymania faktury.
4. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie
produktów w czasie ……………. godzin.
5. Faktury VAT zakupu obejmować będą nazwę podmiotu według poniższego wzoru:

Nabywca:
Powiat Toruński
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
NIP: 956 20 86 885

Odbiorca:
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gronowie
Gronowo 128
87-162 Lubicz
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§4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia i dostarczać przedmiot umowy do magazynu
żywnościowego w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w sposób
sukcesywny w dniu określonym każdorazowo w zamówieniu (z wyjątkiem niedziel i świąt) składanym
Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Zamówienia składane będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną dwa dni przed dostawą do godziny
1200.
4. Osobą uprawnioną do składnia zamówień jest P. Krystyna Witkowska 56 6784118 wew. 310, kom.
696 501 848 lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego
5. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy do magazynu
żywnościowego Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w godzinach 7 00 – 9 00
w dniu dostawy.
6. Dostarczony towar musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w obowiązujących normach.
Towar powinien być wysokiej klasy – 1 gatunku, świeży, z odpowiednimi terminami przydatności
do spożycia i bez uszkodzeń fizycznych a ponadto muszą być spełnione odpowiednie wymogi
jakościowe dla żywienia w warunkach zbiorowych oraz cechować się wysokimi walorami
smakowymi.
7. Transport towaru odbywać się będzie samochodem przystosowanym do przewozu żywności zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Dostarczane produkty muszą być składowane
i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej.
8. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy oraz poniesie
ewentualne konsekwencje strat powstałych z tytułu nienależytego transportu.
9. W przypadku powtarzających się nieterminowościach w dostawach lub dostarczenia przedmiotu umowy
niewłaściwego jakościowo (tzn. nie zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia) Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym.
10. W przypadku zrealizowania dostawy przedmiotu umowy innego rodzaju lub o niewłaściwej jakości albo
dostawy po umówionym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany lub odmowy jego
przyjęcia.
§5
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§6
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia
w wysokości 1% wartości umownej towaru nie dostarczonego w ustalonym terminie, za każdy dzień zwłoki.
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2. Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą Sądy właściwe dla Zamawiającego.
§10
Umowa sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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