Umowa nr .................
na dostawę soku w kartonikach oraz wafli czekoladowych
zawarta w dniu ..................... roku w Zielonej Górze, pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046
Zielona Góra, NIP 973-05-89-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,
które reprezentuje:
 Monika Fabisz – Kołodzińska – Dyrektor,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.......................................,
którą reprezentuje
 ..........................................–,
NIP.............., REGON ...................., KRS ............................,
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
1. Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579) zgodnie z art.4 ust. 8 – zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę:
1.1 soku jabłkowego 100%, bez cukru o pojemności 200 ml ze słomką w opakowaniu z
kartonika,
1.2 wafli przekładanych kremem kakaowym w czekoladzie.
2. Rodzaj, ilość oraz wartość dostawy określono poniżej na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
11-02-2016 roku:
Lp.

1

Nazwa i opis przedmiotu
zamówienia

Ilość
sztuk

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

zł

zł

sok jabłkowy 100 %
wafel przekładany kremem

2

kakaowym

Ogółem słownie brutto:.
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Stawka
podatku
od towaru
i usług
%

Podatek
od towaru
i usług

Wartość
brutto

zł

zł.

3. Szczegółowe

wymagania

dotyczące

wafli

przekładanych

kremem

kakaowym

w czekoladzie.
a) Masa jednego wafla 40 g.
b) Kaloryczność 100 g produktu, co najmniej 500 kcal.
c) Charakterystyka organoleptyczna: kształt prostopadłościan, barwa: powierzchnia brązowa, środek
warstwowy, równomierny, listki wafli przylegające do nadzienia, z zewnątrz pokrywa czekoladowa,
o

pokrywa czekoladowej twarda w temp. do 20 C.
d) Wymagania dotyczące opakowania: każda wafel musi być pakowany osobno, opakowanie musi
chronić produkt przed ciepłem, wilgocią lub innymi szkodliwymi czynnikami, opakowanie nie może
być opakowaniem okolicznościowym lub świątecznym (na przykład bożonarodzeniowym,
wielkanocnym, walentynkowym etc.).
0

e) Warunki przechowywania – miejsce suche i chłodne temp. do 18 C.
f) Oferowana wafle muszą posiadać niezbędne świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym spełniać wymagania określone w normie PN-A88120:2000 „Wyroby ciastkarskie czekoladowane, w masie czekoladopodobnej i polewie
kakaowej”.
§3
1.

Termin zakończenia całości dostaw objętych umową ustala się na 12 miesięcy od dnia zwarcia
umowy.

2.

Termin ważności dostaw, co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do magazynu
Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw partiami w oparciu o bieżące zamówienia
złożone przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub faxem w terminie do 7 dni od złożenia
zamówienia.

4.

Zamawiający określa maksymalną ilość dostaw w okresie trwania umowy na 12.
§4

1.

Cena określona w § 2 ust. 2 zawiera w sobie koszt transportu i rozładunku w magazynie
Zamawiającego oraz podatek od towarów i usług.

2.

Miejsce realizacji dostaw:


3.

magazyn Zamawiającego, Zielona Góra, ul. Zyty 21, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem za każdą partię towaru
w terminie 31 dni od jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za datę
płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.

Cena zamówienia nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem zmiany
obowiązujących stawek podatku od towarów i usług.

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o 20% wielkości przedmiotu zamówienia.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu zamówienia

7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji.

8.

Okres gwarancji jest równy okresowi ważności przedmiotu zamówienia.
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9.

Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze dla oferowanych soków były ofoliowane
a wafle dostarczane w kartonikach.
§5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia reklamacji w czasie trwania terminu ważności
zamówienia. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta oraz nazwy handlowej oferowanego
przedmiotu zamówienia, przy czym wymagania określone w § 2 pozostają bez zmian.
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zmian określonych w ust. 2, do dołączenia do dostawy
specyfikacji producenta potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w § 2.
§6
W sprawach związanych z realizacją tej umowy, z wyłączeniem zmian jej treści:
1.

przedstawicielem Zamawiającego jest Halina Ryczkowska – straszy inspektor ds. zakupów i
utrzymywania zapasów,

2.

przedstawicielem Wykonawcy jest.

3.

W sprawach dotyczących realizacji umowy, Zamawiający będzie się kontaktował się
z przedstawicielem Wykonawcy ..........................

4.
§7
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia przedmiotu
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego.
2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % wynagrodzenia przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie określonym w § 3 ust 3,
za każdy rozpoczęty dzień zwłok.
3.

Zamawiający ma prawo, potrącić kary określone w ust.2 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
§8

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby
trzeciej.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej za zgodą obu stron
wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
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2. Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu trybu negocjacyjnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla W ykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego.
Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA

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