--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Znak sprawy: P.P.042.2.5.4.2015
Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego Nr 6./2015
UMOWA nr ………………..

zawarta w dniu .......... 2015 r. w Hajnówce pomiędzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce, ul.
Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-18-25-742, REGON: 050667461
reprezentowanym przez .......................................................,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a
Wykonawcą - ...................................................................................................................................
NIP : ............................................ REGON : .............................
wpisanym do ................., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Każda ze Stron zwana będzie dalej „Stroną” ilekroć mowa o nich w znaczeniu indywidualnym
lub „Stronami” ilekroć mowa o nich w znaczeniu łącznym.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania
ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy pakietów żywnościowych podczas zajęć z
edukacji ekologicznej na terenie Puszczy Białowieskiej dla dzieci i młodzieży ze szkół
powiatu hajnowskiego w okresie od dnia 3 czerwca 2015 r. do dnia 20 września 2015 r. z
zastrzeżeniem że umowa wygasa z chwilą osiągnięcia kwoty …………………… zł
brutto (wartość brutto oferty Wykonawcy).
2. Zawartość pakietów żywnościowych, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący warunki zamówienia.
3. Opracowanie realizowane jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrony przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych
sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Projekt’).
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§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw wyłącznie przy użyciu produktów
spełniających normy jakości produktów spożywczych oraz do przestrzegania przepisów
w zakresie przygotowania i dostarczenia artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz.
914 z późn. zm.).
2. Dostarczone produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami
określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
3. Miejscem dostaw zamówienia jest Ośrodek Edukacji Leśnej Jagiellońskie w Białowieży.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów spożywczych partiami, w
zależności od potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze składanymi zamówieniami.
5. Zamawiający będzie składał zamówienia ustnie lub drogą elektroniczną określając
wielkość każdej partii.
6. Wykonawca zobowiązuje się do maksymalnie 7 dostaw artykułów żywnościowych w
pakietach, przy czym ilość sztuk pakietów będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego z uwzględnieniem ilości uczestników każdych zajęć nie więcej niż 210
sztuk pakietów żywnościowych.
7. W przypadku niepełnego realizowania przedmiotu umowy a mianowicie maksymalnych
ilości pakietów żywnościowych o których mowa w ust. 6 Wykonawcy nie przysługują
żadne środki roszczeniowe.
8. Zamawiający przekaże Wykonawcy szacowaną ilość uczestników każdych zajęć
najpóźniej 4 dni przed terminem przeprowadzenia zajęć z zastrzeżeniem, że może ona
ulec zmianom. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę nie
później niż 2 dni przed zajęciami, których dotyczy.
9. Na opakowaniu pakietu żywnościowego Wykonawca zamieści logotypy Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, flaga UE, herb Powiatu Hajnowskiego i
logotypy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia.
§ 3.
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen
jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy ( załącznik Nr 1 do niniejszej umowy)
na podstawie faktycznie dostarczonych Zamawiającemu pakietów żywnościowych.
2. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe na cały okres trwania umowy i nie
podlegają waloryzacji .
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności
wynagrodzenie z tytułu:
a. wykonania Usługi zgodnie z niniejszą Umową i Warunkami Zamówienia,
b. wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją
niniejszej Umowy.
§ 4.
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów w celu
przeprowadzenia odbioru w miejscu dostawy.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek produkty będą miały wady (w szczególności dotyczy to
jakości, świeżości i terminu przydatności do spożycia), Zamawiający zastrzega sobie
prawo do reklamacji.
3. W ramach reklamacji Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgłoszenia reklamacji, do dostarczenia produktów wolnych od wad, i/lub
brakujących bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
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4. Z odbioru dostarczonych produktów dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie
sporządzony protokół, podpisany przez Strony, który będzie zawierał w szczególności:
a. wskazanie sprawdzonych produktów,
b. ewentualnie sprawdzone wady lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad.
5. Zaniechanie sporządzenia takiego protokołu będzie uważane za dokonanie odbioru bez
zastrzeżeń.
6. W sytuacji, jeśli stwierdzenie wady artykułu jest możliwe dopiero na etapie
przygotowania do spożycia, Zamawiającemu przysługuje prawo zareklamowania
dostawy jako wadliwej pomimo wcześniejszego odbioru bez wad.
7. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 3 Zamawiający ma prawo
zamówić brakujące produkty u osoby trzeciej, a kosztami tej transakcji obciążyć
Wykonawcę.
§ 5.
1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT.
2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy, o
którym mowa w ust. 4 podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.
3. Płatności za dostawę artykułów realizowane będą po podpisaniu protokołu zdawczo –
odbiorczego z każdej dostawy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 6.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminową dostawę): w
wysokości 10 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
b. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: - w wysokości 5 % niezrealizowanej
części umowy.
Dostarczenie produktów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem
a także nie spełniających wymagań higieniczno – sanitarnych (w zakresie jakości,
świeżości), niezależnie od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 1
ust. 7, Zamawiający uważał będzie za nienależyte wykonanie umowy.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy.
Dwukrotne nienależyte wykonanie umowy, jak w ust. 3, upoważnia Zamawiającego do
natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

§ 7.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obie Strony umowy, a w szczególności:
a) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
c) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest
przedmiotowe zamówienie,
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d) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w
szczególności w zakresie dostawy artykułów żywnościowych,
e) z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany
są korzystne dla Zamawiającego,
g) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
h) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia
na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

1.

2.
3.
4.

§ 8.
W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych). W
takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania
umowy o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
Podstawą odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 jest oświadczenie złożone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności
stanowiącej podstawę odstąpienia.
W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonaną część zamówienia do dnia odstąpienia od umowy.

§ 9.
Wykonawca nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.
§ 10.
Umowę zawiera się na czas określony: od dnia jej podpisania do dnia 20.09.2015 r.
§ 11.
Integralną część umowy stanowią:
1.
Oferta wraz z załącznikami.
2.
Warunki zamówienia
3.
Pismo powiadamiające o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne z
dnia .........
§ 12.
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem umowy Strony wyznaczają:
1) ………………………, tel. …………... e- mail ………………… - ze strony Wykonawcy,
2).………………………, tel. …………... e-mail …………....…… - ze strony Zamawiającego.
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§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 7.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Załączniki:
1.
2.
3.
dnia .........

Oferta wraz z załącznikami.
Opis przedmiotu zamówienia
Pismo powiadamiające o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne z

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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