Numer sprawy: ZP-1/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Nazwa zamówienia publicznego: dostawy produktów spoŜywczych do siedziby Zamawiającego.
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Jadłodajnia Miejska w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Zacisze 1.
www.jm.bip.jaworzno.pl
e-mail: jadlodajnia@jm.jaworzno.pl
NIP 632- 17 -76 -026, REGON 276680127
tel./fax 32 616-37-64
godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.907).

2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Podstawa prawna wyboru trybu

udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień
publicznych.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów
Zamawiającego, które będą zamawiane sukcesywnie.

spoŜywczych

do

siedziby

Zamówienie składa się z 4 zadań (części):
Zadanie 1: RóŜne produkty spoŜywcze, nabiał, produkty sypkie, tłuszcze, napoje, jaja.
Zadanie 2: Pieczywo.
Zadanie 3: Warzywa i owoce.
Zadanie 4: Mięso, drób, wędliny.
CPV:

15.83.00.00-5; 15.81.0000-9; 15.86.00.00-4; 15.61.00.00-7; 15.61.20.00-1;
15.43.00.00-1; 15.50.00.00-3; 15.54.00.00-5; 03.22.20.00-3; 03.22.10.00-6;
03.21.21.00-1; 15.11.00.00-2; 15.11.20.00-6; 15.13.10.00-5; 15.10.00.00-9;
03.14.25.00-3; 15.80.00.00-6; 15.98.20.00-5.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączony formularz cenowy załącznik nr 3 do SIWZ (odrębny dla kaŜdego zadania).
3.

Ilości określone w formularzu cenowym są szacunkowe. Ilość wykazanych produktów
moŜe się zmieniać (zwiększać lub zmniejszać) z zastrzeŜeniem, ze wartość ogólna
zamówienia nie przekroczy wartości umownej.

4.

Ceny poszczególnych produktów będą zawierać w sobie ich koszt transportu do
Zamawiającego oraz wyładunek.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość towarów, które będą spełniać wszelkie
przepisy prawa dotyczące dopuszczenia ich do obrotu.
6.

Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
IV. Termin wykonania zamówienia
PoŜądany termin wykonania zamówienia: 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. ZłoŜą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, które
obejmują swym zakresem przedmiot zamówienia.
3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy .
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez
zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają być dołączone do oferty w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców, kaŜdy Wykonawca składa ww. dokument odrębnie.
2.

„Oświadczenie Wykonawcy” – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby
upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ww. oświadczenie składa
kaŜdy Wykonawca.

3.

Wypełnione i podpisane formularze przez osoby upowaŜnione do reprezentowania
Wykonawcy - załącznik nr: 1, 3, 4 do SIWZ.

Forma dokumentów
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być
dokonane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający moŜe zaŜądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu
art. 23 ustawy.
W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.
VII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa
wyŜej faksem lub drogą elektroniczną kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Obowiązują następujące formy zapytań: pisemna, fax, elektroniczna.
3. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38 ustawy
Pzp).

4. Zamawiający po otrzymaniu zapytania niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim
wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zamieści treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej pod adresem:
www.jm.bip.jaworzno.pl Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi
na pytania, które wpłynęły na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ
i zamieści ją takŜe na swojej stronie internetowej.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień
dotyczących SIWZ.
7. Osoba upowaŜniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej:
Ewa Jakubowska - tel. 32/616-37-64,
e-mail: jadlodajnia@jm.jaworzno.pl

IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 31.12.2013r.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1) Oferta powinna składać się z:
- dokumentów i oświadczeń, których zamawiający Ŝąda zgodnie z postanowieniami
rozdziału VI SIWZ,
2) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia
i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upowaŜnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących
wspólnie/ partnerów - naleŜy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŜniony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie

lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań.
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed

przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŜona zostanie umowa
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została
zawarta umowa wykonawców nie moŜe być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres
zamawiającego:
Jadłodajnia Miejska w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Zacisze 1
(biuro jadłodajni) do dnia 09.12.2013 r. do godz. 12:00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres jw.
3 Oznakowanie oferty :
- Oferta na dostawy produktów spoŜywczych - część …………...
- Nazwa Wykonawcy.
Z dopiskiem: nie otwierać przed dniem 09.12.2013r.
4. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
do wniesienia protestu.
5. Miejsce otwarcia ofert:
Biuro Jadłodajni w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Zacisze 1
w dniu 09.12.2013r. o godz. 12:01
6. Sesja otwarcia ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz cena.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
−
-

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

-

Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.

-

Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).

XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionych kryteriów :
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Cena – 100%

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Cena =

cena minimalna
------------------------ x 100 pkt x 100 %
cena badana

4. Wynik:
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
5. JeŜeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemoŜliwy, z uwagi na fakt, Ŝe zostały złoŜone
oferty o takiej samej ilości punktów, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty
do złoŜenia ofert dodatkowych.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3.

W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz
ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w kryterium oceny ofert,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało
miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.

5.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6.

O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
XVII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom , jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
formularz oferty (zał. nr 1),
formularz oświadczenia (zał. nr 2 ),
formularz cenowy (zał. nr 3) – odrębny dla kaŜdego zadania (części)
wzór umowy (zał. nr 4 ),

Jaworzno, dn. 27.11.2013 r.

……………………………………
podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1do SIWZ
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Jadłodajnia Miejska w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Zacisze1

Oferta
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ….……..2013r. dot. dostaw
produktów spoŜywczych do siedziby Zamawiającego, zobowiązuję się wykonać przedmiot
zamówienia za cenę :
Zadanie 1: RóŜne produkty spoŜywcze, nabiał, produkty sypkie, tłuszcze, napoje, jaja.
Cena netto (bez podatku VAT) : ……………………. zł
(słownie:...................................................................................................................................zł.)
____________________________________________________________________________
Zadanie 2: Pieczywo.
Cena netto (bez podatku VAT) ……………………. zł
(słownie:.................................................................................................................................zł.)
____________________________________________________________________________
Zadanie 3: Warzywa i owoce.
Cena netto (bez podatku VAT) ……………………. zł
(słownie:.................................................................................................................................zł.)
____________________________________________________________________________
Zadanie 4: Mięso, drób, wędliny.
Cena netto(bez podatku VAT) ……………………. zł
(słownie:................................................................................................................................zł.)
____________________________________________________________________________
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4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Przedmiot zamówienia: dostawy produktów spoŜywczych do siedziby Zamawiającego.

Data:.............................................
Nazwa
Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres
Wykonawcy.............................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24
prawa zamówień publicznych.
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.

................................................................................
.
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Zał. Nr 4 do SIWZ

UMOWA nr …………
zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy, Jadłodajnią Miejską w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Zacisze 1
zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Barbarę Fyda – Kierownika Jadłodajni Miejskiej
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zarejestrowanym w …………………………….. , NIP …………………..………….. REGON …………………… zwanym,
w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..
o następującej treści:
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego - art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.907)została
zawarta następująca umowa:
I. Przedmiot umowy
§1
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy i sukcesywnej dostawy partiami do siedziby Zamawiającego
artykułów spoŜywczych, których rodzaj (asortyment), ilość oraz ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 (oferta
wykonawcy) do niniejszej umowy.
Odbioru dostarczonych towarów dokona w swojej siedzibie Zamawiający.
Rodzaj oraz ilość towarów określać będzie telefonicznie pracownik Zamawiającego co najmniej jeden dzień
przed terminem dostawy.
§2
Ilość zamawianych artykułów wykazanych w formularzu cenowym moŜe się zmieniać (zwiększać lub zmniejszać)
z zastrzeŜeniem, Ŝe wartość ogólna zamówienia nie przekroczy kwoty określonej w § 5 ust. 3. Podana ilość
produktów jest wartością szacunkową. Ewentualne zmiany w ilości zamawianych artykułów mogą być spowodowane
zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby klientów Zamawiającego.
II. Termin wykonania
§3
Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia 02.01.2014r. do 31.12.2014r.
III. Prawa i obowiązki stron

−

−

−

§4
Strony uzgadniają, iŜ zobowiązania i postanowienia określone w formularzu zawierającym specyfikację istotnych
warunków zamówienia, zostają wprowadzone do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, iŜ otrzymał od
Zamawiającego ww. formularz, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
KaŜda partia dostarczonych towarów musi spełnić wymagania ustawy z dnia 08.stycznia 2010r.o zmianie ustawy
o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U.z 2006r.Nr 171 poz.1225 ) oraz innych przepisów prawa
dotyczących dopuszczenia ich do obrotu.
Wykonawca oświadcza, ze towary stanowiące przedmiot umowy będą transportowane zgodnie z wszelkimi
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
IV. Wynagrodzenie i warunki płatności
§5
- Strony dokonywać będą rozliczenia na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z ilością
i rodzajem dostarczonego towaru.
- Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia w okresie związania umową nie mogą ulegać zmianie.
- Maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z niniejszej umowy wynosi
…………………zł (netto)(słownie………………………………………………….zł) plus stosowny podatek VAT.

-

- Jednocześnie Zamawiający zastrzega, Ŝe naleŜność za wykonanie przedmiotu umowy wynikać będzie z
iloczynu faktycznej ilości odebranych artykułów oraz ich cen jednostkowych.
Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty naleŜności za dostarczony towar przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury VAT od Wykonawcy.
V. Kary umowne
§6
8. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy będą kary
umowne.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego
w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
10. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
lub Wykonawcę z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia netto
określonego
w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
11. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu będą potrącane z faktur.
12. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość
zastrzeŜonej kary umownej na zasadach ogólnych
VI. Odstąpienie od umowy
§7
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymywania przez
Wykonawcę ustalonych telefonicznie terminów dostaw, a takŜe w przypadku realizowania dostaw partii artykułów
w ilościach niezgodnych z zamówieniem lub obarczonych innymi wadami.
5) Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający moŜe odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6) Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
VII. Postanowienia końcowe

§8
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takich
zmian.
§9
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. – art. 144 ustawy (prawo zamówień
publicznych).
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

