Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA NR SZD.ZP…..
zawarta dnia ……………….. r. pomiędzy:
„Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska”, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, Rynek 36, NIP:
882-212-26-21, REGON: 362761833, KRS: 0000581096, zwanym dalej Zamawiającym —
reprezentowanym przez:
Dariusza Kucharskiego – Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”
i
Marcina Pawełka – Dyrektora Biura „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”
a
…………., zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby
realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie
stażowe gwarancją zatrudnienia”, do 4 szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.
§2
1. Dostawy, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w terminie od daty podpisania
umowy do 31 grudnia 2022 r. (wyłączając okres wakacyjny, tj. lipiec-sierpień 2022 r.)
2. Niezależnie od terminu, o którym mowa w ust. 1, umowa wygasa w trybie
natychmiastowym w przypadku wykorzystania środków finansowych, określonych w § 3
ust. 2 umowy.
3. Miejscem dostaw będą szkoły zawodowe na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, tj.:
1) ZS 1 w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8, Dzierżoniów 58-200;
2) ZS 2 w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, Dzierżoniów 58-200;
3) ZS 3 w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6; Dzierżoniów 58-200;
4) ZS i PKZ w Bielawie, ul. Żeromskiego 41, Bielawa 58-260.
4. O konieczności dostarczenia towaru Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę
e-mailem, a Wykonawca zrealizuje to zamówienie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż
w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
5. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów przez Zamawiającego indywidualnie
w siedzibie Wykonawcy.
6. Dostawy będą odbywać się średnio do 3 razy w miesiącu, a minimalnie 1 raz w miesiącu
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, należne za realizację umowy, będzie wynikało z ilości dostarczonego
asortymentu przemnożonej przez ich ceny jednostkowe brutto zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Ogólna wartość umowy, zgodnie z ofertą, nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości
…………………… zł ( w tym stawki VAT:5%, 8%, 23%).
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, przez cały okres obowiązywania umowy, stałe ceny
jednostkowe, zaoferowane dla każdego z artykułów wymienionych w załączniku do niniejszej umowy
(zgodne z formularzem ofertowym złożonym w ofercie). Ceny te uwzględniają również koszty transportu
i rozładunku do wskazanych pomieszczeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do której będzie
realizowana jednostkowa dostawa (podanych w § 2 ust. 3).
4. Zmiana cen będzie dopuszczalna jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT
i wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany.
§4
1. Należność za dostarczony towar przekazywana będzie przez Zamawiającego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………….., w terminie 30 dni od daty
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT
będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Faktury będą wystawiane po każdej jednostkowej dostawie dla poszczególnej szkoły
(każda ze szkół rozliczana będzie osobnymi fakturami).

3. Za wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie
na podstawie poprawnie wystawionych faktur, które powinny zawierać następujące
dane::
Nabywca: Powiat Dzierżoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-212-54-82.
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar na własny koszt do miejsc
wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do oceny towaru w ciągu 1-go dnia roboczego,
następującego po dacie jego odbioru.
3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru, wolnego od wad
jakościowych i ilościowych oraz oświadcza, że dostarczone produkty spożywcze nie są
przeterminowane i posiadają termin ważności nie krótszy niż połowa okresu
przydatności do spożycia określonego przez producenta.
4. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3 Wykonawca zobowiązany
jest do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych zgodnie z wymogami w ust. 3
niezwłocznie, nie później niż w ciągu max. 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń
dotyczących jakości towaru.
5. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt
wykonawcy.
6. Niewykonanie zobowiązania, określonego w ust 4 upoważnia Zamawiającego do zakupu
produktów tożsamych na koszt i ryzyko Wykonawcy

§6
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
§7
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,
z zastrzeżeniem zapisów § 9 niniejszej umowy.
3. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru, Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
określonego w § 3 ust.2 za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru może wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
5. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury
określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§8
W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia.
§9
1. 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 zrealizowanej do
dnia, w którym się o powyższym dowiedział.
2. W razie wystąpienia okoliczności wywołanych pandemią Covid -19 na skutek, których
zajęcia w szkołach będą prowadzone w trybie on-line Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zawieszenia/rezygnacji z części dostaw.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w randze oryginałów, po jednym
dla każdych ze stron.
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