
Nr postępowania ZP/1527/055/D/09

UMOWA

zawarta w dniu 05.01.2010 r w Gdańsku
pomiędzy:
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa rektora przez:
1. mgr inż. Marka Tłoka - Kanclerza PG
2. mgr Piotra Lewandowskiego - Kwestora PG
zwaną dalej "Zamawiającym" oraz:
HURTOWNIĄ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH AGAWA. .

REGON: ..190637017 .
NIP: 589-000-56-65 .
KRS/EDG ..860/90 .

reprezentowaną przez:
1.PRZEMYSŁAWA SOSNOWSKIEGO
2 .
zwaną dalej "Wykonawcą"

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz.1655 z późno zm.)

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla jedno-
stek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, zgodnie z formularzem cenowym
zał. nr 1 do umowy stanowiącym integralną część umowy, z opcją dodatkowego
zakupu 40% podanych w SIWZ ilości artykułów spożywczych w czasie trwania
umowy.

2. Strony dopuszczają możliwość ilościowego ograniczenia zakupu artykułów spo-
żywczych wyszczególnionych w formularzu cenowym do aktualnych potrzeb Za-
mawiającego. Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.

3. Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu i spedycji po-
nosi Wykonawca i zostały one uwzględnione w cenie oferty.

§2
TERMIN REALIZACJI

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony: 12 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej, o ile nastąpi to wcześniej.
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§ 3
ODBiÓR i REKLAMACJA TOWARU

1. Odbioru towaru będą dokonywali wyznaczeni pracownicy Zamawiającego.
2. Odbiór będzie następował w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Za-

mawiającego.
3. Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość dostarczonego towaru oraz czy do-

starczone produkty odpowiadają przedmiotowi zamówienia i spełniają wymogi
określone w SIWZ.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem
zamówienia lub widocznych wad jakościowych towaru (tzn. pokruszenie, ubytki,
uszkodzone opakowanie), towar nie zostanie odebrany a Wykonawca niezwłocz-
nie dostarczy towar bez wad.

5. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wyko-
nawca.

6. W przypadku dostarczenia artykułów niespełniających warunków zamówienia lub
artykułów posiadających wady nie ujawnione w momencie odbioru, Zamawiający
złoży Wykonawcy stosowną reklamacje, która zostanie rozpatrzona w ciągu 2 dni
roboczych od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu reklamację uważa się
za rozpatrzona zgodnie z żądaniem Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany
jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad lub zgodne z warunkami
zamówienia.

7. Transport należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowie-
dzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i rozładunku
bądź wniesienia.

§4
WARUNKI REALIZACJI

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Wy-
konawca zobowiązuje się zapewnić każdorazową dostawę asortymentu
bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty (tzn.np. pokruszenie,
ubytki, uszkodzone opakowanie) o odpowiedniej gramaturze, w oryginalnych
opakowaniach zamkniętych fabrycznie, pojemnościach i ilościach, zgodnych z
formularzem cenowym stanowiącym integralną część umowy.

2. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych
Zamawiającego przekazywanych przez niego drogą elektroniczną na ad-
res:agawabiuro@kartuzy.com.pl. .. lub za pomocą faksu, na numer.058 6813407 ..
Strony ustalają, iż termin dostawy nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia
złożenia zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że:
- opakowanie lub etykieta zawierać będzie co najmniej następujące informację

nazwa produktu, nazwa i adres producenta, masę netto, data produkcji i data
przydatności do spożycia. .

- okres przydatności do spożycia musi być nie krótszy niż 6 miesięcy przed koń-
cem terminu przydatności do spożycia na dzień dostarczenia do Zamawiające-
go.

- dostarczone produkty żywnościowe będą spełniać wymogi określone przepi-
sami ustawy z dnia 25.08.2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225 z 2006r z późnozm.) oraz aktów wykonawczych do niej.
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- woda mineralna będzie posiadała jakość zgodną z określoną w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mi-
neralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowychtuz. U. z 2004 r. Nr
276, poz.2738).

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania zapotrzebowań
i wskazywania miejsc dostaw są osoby wskazane w wykazie dołączonym do ni-
niejszej umowy.

§ 5
WYNAGRODZENIE

1.Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się maksymal-
ne wynagrodzenie w kwocie,
netto: .121973,71 .
słownie: sto dwadzieściajedentysięcydziewięćsetsiedemdziesiąttrzyzł 71100 .
kwota VAT: 23492,59 PLN
słownie: .dwadzieściatrzytysiąceczterystadziewiędziesiątdwazł 59/00 .
brutto: 145466,30 PLN
słownie:stoczterdzieścipięćtysięcyczterystasześćdziesiątsześćzł 30/00 .

2. Wykonawca będzie realizował zamówienia częściowe po cenach jednostkowych.

§ 6
FINANSOWANIE

1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego:

Bank Zachodni WBK S.A.I O/Gdańsk
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569

na konto Wykonawcy:
34 1020 1866 0000 1502 0015 5283 .

na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z umową.
3. Nazwa artykułu spożywczego na fakturze musi być zgodna z nazwą na produkcie

i w ofercie.
4. Faktura VAT winna być wystawiona w dniu odbioru zamówionej partii towaru.
5. Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dniem zapłaty, będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę

w zapłacie należności, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata mia-
ła być dokonana.

§7
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary
umowne.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:
a) za opóźnienie w dostawie artykułów spożywczych, w wysokości 0,5% wyna-

grodzenia brutto określonego \tv § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia li-
czony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa

b) za opóźnienie w przypadku dostawy reklamowanego artykułu spożywczego, w
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każ-
dy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określone-
go przez zamawiającego.
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c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 5% wynagro-
dzenia umownego za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych wart. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-
ności. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych
Zamawiającego. Zmiany zostaną wówczas wprowadzone pisemnym aneksem.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i wyboru innego Wy-
konawcy, w przypadku gdy Wykonawca więcej niż trzy razy dostarczy zamówione
artykuły spożywcze z opóźnieniem powyżej 5 dni roboczych.

4. Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, oraz SIWZ są integralną czę-
ścią umowy.

5. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego, spory rozstrzygane będą według prawa polskiego.

6. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla
każdej ze stron.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wyni-
kających z umowy na rzecz osób trzecich.

Wykonawca
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Zamawiający
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POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. Gabriela Narutowic2.a 11/12
80-233 GDAI~SK-WRZESZCZ

tel. 058 3471215 fax 058 347 14 15
NIP 584-020-35-93 REGON 000001620
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