Załącznik nr 7
PROJEKT UMOWY
.......................................................................

zawarta w Poznaniu w dniu ………………………… r. roku pomiędzy:
pieczątka wykonawcy
Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….
z kontrasygnatą finansową Kwestora UEP - mgr Lucyny Siateckiej
zwanym w umowie „Zamawiającym”
a
firmą …………………………….. z siedzibą w …………………… przy ul. …………………………….., wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………….. w
…………………………….. , …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
……………… , kapitał zakładowy w wysokości ……………… PLN, NIP: ……………… , REGON: ……………… ,
reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez:
………………………………………..
………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu ZP……. Podstawą
realizacji umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………….. r.

§ 1.
1. Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę
do siedziby Zamawiającego (bufet pracowniczy UEP) artykułów spożywczych (zwanych dalej
również „asortymentem”) w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy (nr postępowania ZP/62/16 sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych do bufetu pracowniczego UEP). Kopia oferty Wykonawcy stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
„Sukcesywna dostawa pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich do bufetu pracowniczego UEP w
2017 r.” – Część 1
„Sukcesywna dostawa wód mineralnych, napojów, mleka, soków, wód źródlanych, herbat, kaw,
różnych produktów spożywczych, nabiału, mięsa, wędlin i słodyczy do bufetu pracowniczego UEP
w 2017 r.” – Część 2.
3. Wykonawca, który zadeklarował w ofercie dostarczanie artykułów spożywczych pojazdami
samochodowymi, spełniającymi normy środowiskowe w zakresie emisji spalin, zobowiązuje się do
dołączenia do niniejszej umowy wykaz numerów rejestracyjnych ww pojazdów samochodowych.
4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana pojazdów samochodowych, którymi
przedmiot zamówienia będzie realizowany, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed
pierwszą dostawą nowym pojazdem przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające
utrzymania zadeklarowanej w ofercie lub wyższej normy o której mowa w pkt. 3.

§2
1. Szczegółowy zakres dostaw pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich (część 1 zamówienia) będzie
precyzowany w drodze odrębnego zapotrzebowania przekazywanego Wykonawcy raz w tygodniu
za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie przez pracownika Samodzielnej Sekcji
Socjalnej/bufetu pracowniczego, a usługę Wykonawca realizować będzie codziennie w dni
robocze w godzinach 6.30-7.30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia,
zwiększenia lub odmówienia zgłoszonego zapotrzebowania na pieczywo cukiernicze (część nr 1)
na dany dzień z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Szczegółowy zakres dostaw asortymentu stanowiącego część 2 zamówienia będzie precyzowany
każdorazowo w drodze odrębnego zapotrzebowania ze strony Zamawiającego, które Wykonawca
będzie realizował w ciągu 6 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez pracownika
Samodzielnej Sekcji Socjalnej (za pośrednictwem poczty e-mail).
3. Przez zapotrzebowanie rozumie się żądanie dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez
Wykonawcę określonych ilościowo i asortymentowo artykułów spożywczych stanowiących
przedmiot zamówienia w sposób określony w pkt 1 i 2.
4. Na asortyment wymieniony w załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ, obowiązywać będą ceny zgodnie z
ofertą Wykonawcy z dnia ………………………….przez cały okres związania umową.
5. W ofertę cenową Wykonawcy wliczony został koszt dostarczania przedmiotu zamówienia oraz
rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy poszczególnych zapotrzebowaniach.
Miejscem dostarczenia będzie jednostka organizacyjna UEP przy al. Niepodległości 10 w
Poznaniu z zastrzeżeniem, iż rozładunek transportu nastąpi przed bramą wjazdową (portiernia)
Zamawiającego – (brak możliwości wjazdu pojazdem samochodowym na teren Zamawiającego).
Dostarczenie zamawianego asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nastąpi
przez Wykonawcę w ramach ruchu pieszego. Dostawy winny być realizowane w dni robocze, tj.
w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 5 (część 1 zamówienia) od poniedziałku do
piątku w godzinach 6.30 do 7.30 natomiast produktów wymieniowych w załączniku nr 6 (części
2 zamówienia) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 13.00.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w razie wyczerpania danej pozycji asortymentu może ją
zamówić na tych samych zasadach w miejsce innego asortymentu objętego zamówieniem pod
warunkiem nieprzekroczenia kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy za cały przedmiot
zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie obowiązywania
umowy swoimi zapotrzebowaniami kwot oraz ilości asortymentu, na które zawarta jest niniejsza
umowa. Ich niewyczerpanie nie daje Wykonawcy podstaw do naliczenia kar umownych albo
żądania odszkodowania.
8. Umowa, bez względu na termin jej obowiązywania wygasa w przypadku wcześniejszego
wyczerpania przez Zamawiającego kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, na które umowa
opiewa.
9. Przedmiot danego zapotrzebowania uważa się za zrealizowany w dacie podpisania protokołu
odbioru.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zapotrzebowań do ostatniego dnia okresu, na
który umowa została zawarta. W takim przypadku wszystkie postanowienia niniejszej umowy
obowiązują do czasu dostarczenia i rozliczenia ostatniego zapotrzebowania.
11. Asortyment objęty jednym zapotrzebowaniem jest traktowany jako jedna dostawa, niezależnie
od faktycznego terminu jego dostarczenia. Powyższe dotyczy w szczególności podstawy
obliczenia kar umownych za opóźnienie w realizacji zapotrzebowania.

12. Dostarczany w ramach poszczególnych zapotrzebowań asortyment powinien spełniać
odpowiednie wymogi jakościowe, określone w obowiązujących przepisach prawa regulujących
jakość produktów spożywczych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania asortymentu w oryginalnych opakowaniach,
oznakowanych nazwą (logo) producenta i terminem przydatności do spożycia (dotyczy części 2).
14. W dacie faktycznego dostarczenia danego asortymentu Zamawiającemu pozostały ( do
wykorzystania) okres przydatności do spożycia nie może być krótszy aniżeli ¾ okresu pomiędzy
datą jego wyprodukowania a wskazaną na produkcie datą końcową przydatności do spożycia. Za
datę końcową przydatności do spożycia będzie się również uważać datę opisaną jako „najlepiej
spożyć (należy spożyć do) …….”.
15. Jeśli w załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ Zamawiający wskazuje na znaki towarowe lub pochodzenie
produktów spożywczych oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które
będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym, smakowym i użytkowym od
wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę
produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załącznikach nr 5, 6,7 do SIWZ. W
przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak
również podać nazwę producenta i nazwę handlową produktu oraz opisać produkty
równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.

§3.

1. Wynagrodzenie

Wykonawcy za realizację całego przedmiotu
z ofertą przetargową Wykonawcy ustala się na kwotę:
dla części 1 ………………….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………. …/100 zł brutto),
dla części 2 …………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………….. …./100 zł brutto).

zamówienia

zgodnie

2. Podane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe asortymentu są ostateczne i nie mogą ulec
zmianie w trakcie trwania umowy.

3. Podane wynagrodzenie łączne Wykonawcy ulega zmniejszeniu stosownie do faktycznie
zakupionej ilości poszczególnego asortymentu – Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie
za asortyment faktycznie dostarczony i odebrany.

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, gdy wartość
wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia osiągnie 90% kwoty podanej
w ust. 1 powyżej.

5. Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.
NIP Zamawiającego: 777-00-05-497;
NIP Wykonawcy: .....................

6. W podaną cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w
tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, rozładunku
oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

7. Dostarczenie

przedmiotu zamówienia objętego danym zapotrzebowaniem zostanie
potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu dostawy (dotyczącego danego
zapotrzebowania).

8. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia dotyczącego
danego zapotrzebowania nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w
przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym

9. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za każdą dostawę (realizację danego
zapotrzebowania) na podstawie faktury. Faktura będzie wystawiona dopiero po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia dotyczącego tego zapotrzebowania.
Faktura wystawiona przed podpisaniem protokołu zostanie Wykonawcy odesłana (zwrócona)
jako wystawiona nieprawidłowo. Rozliczane będą wyłącznie całe zapotrzebowania, a nie ich
części, chyba że Zamawiający wyrazi na to wyjątkowo zgodę

10. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy, podany w
treści faktury, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą
spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu dostawy przedmiotu
zamówienia:
po stronie Zamawiającego: ...........................................
po stronie Wykonawcy: ................................................
§4.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie
strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
b) zmianę dotyczącą dostarczanego asortymentu w sytuacji gdy nastąpi wycofanie danego
produktu z produkcji przez producenta, a dostępne będą produkty o walorach nie gorszych
niż wynikające z formularza oferty cenowej (stanowiącej załącznik nr 5 i 6 do SIWZ).
Wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta wykonawca musi pisemnie
udokumentować,
c) zmianę dotyczącą dostarczanego asortymentu w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł
zrealizować dostawy w terminie wyznaczonym w umowie, pod warunkiem, że dostępny
będzie asortyment o walorach nie gorszych niż wynikające z umowy oraz, że cena nie będzie
wyższa (tj. będzie równa albo niższa) niż wskazana w ofercie,
d) zmianę dotyczącą dostarczanego asortymentu w sytuacji, gdy niedostępny będzie na rynku
asortyment objęty ofertą Wykonawcy, a dostępny będzie asortyment o walorach nie
gorszych niż wynikające z formularza oferty cenowej (stanowiącej załącznik nr 5 i 6 do SIWZ)
pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa) niż wskazana w
ofercie,
e) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z
powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
f) zmniejszenie zakresu dostarczanego asortymentu oraz związane z tym zmniejszenie wartości
umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to
przyczyny każda ze Stron powinna udokumentować. Powyższe nie dotyczy niewyczerpania
złożonymi zapotrzebowaniami ilości oraz wartości asortymentu określonego w formularzu
oferty cenowej.

2. W przypadkach opisanych

w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z
Zamawiającym proponowanego asortymentu, a po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego
do podpisania stosownego aneksu do umowy.
Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
a) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
b) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
c) złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
d) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

3. Wzrost stawki podatku VAT nie będzie powodować zmiany ceny brutto zamawianego
asortymentu.
§5.
1. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w każdym czasie ze skutkiem na koniec
miesiąca, w przypadku nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z umowy – np. w przypadku
trzykrotnego nie wywiązania się Wykonawcy z terminu dostawy, określonego w ofercie
Wykonawcy i w umowie.
2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§6.

1. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego
danym zapotrzebowaniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę
umowną za opóźnienie w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, przysługującego Wykonawcy za
przedmiot zamówienia objęty danym zapotrzebowaniem i to za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.

2. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć
odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, licząc od
kwoty objętej opóźnieniem.

3. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub
części albo ją rozwiąże z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
prawidłowo zrealizowane dostawy.

4. W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części albo ją rozwiąże
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać od
Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy
za prawidłowo zrealizowane dostawy.

5. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej
idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych.

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy (w tym także z wynagrodzenia przyszłego), na co Wykonawca niniejszym wyraża
zgodę.

7. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

8. Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w ust. 1 jest niezależna od zapłaty kar, o których
mowa w ust. 2-4.

9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie.
§7.

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
i to pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo polskiego sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.

6. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SIWZ oraz kopia oferty Wykonawcy
(załącznik nr 1 do umowy).
§8.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca
Zamawiający

Załącznik nr 1 do umowy
Kopia oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy
Wzór
Protokół dostawy
(dotyczy zapotrzebowania z dnia …………….. roku)
sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy, z siedzibą w Poznaniu przy ul. al. Niepodległości
10, jako Zamawiającym, reprezentowanym przez:
..............................................................................
a
.................................... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez:
..............................................................................
1.

Przedmiotem odbioru jest asortyment dostarczony przez Wykonawcę na podstawie umowy nr
……… z dnia ……………. oraz zapotrzebowania złożonego w dniu …………….. a mianowicie :
Nazwa asortymentu

Ilość

Cena
Stawka
Cena
Wartość
jednostkowa podatku jednostkow brutto
netto
VAT %
a brutto

2.

Zamawiający stwierdził, że przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie
z ww. zapotrzebowaniem, z postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy i ww. umową. Odbioru
dokonano bez zastrzeżeń.

3.

Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu stanowi podstawę do wystawienia faktury
przez Wykonawcę na kwotę ……………………zł brutto.

4.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Za Wykonawcę

Uwaga dla sporządzających niniejszy protokół:
Sporządzając protokół proszę usunąć:

a) Powyższą uwagę;
b) Słowo „Wzór” w tytule;
c) Słowa Załącznik nr 2 do umowy.

Za Zamawiającego

