UMOWA - projekt
zawarta w dniu ...... r. w Pyrzycach, pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
reprezentowanym przez:
1.	 Dyrektora - mgr inż. Ryszarda Grzesiaka
2.	 Główną księgową- mgr Katarzyną Borto
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
reprezentowanym przez:
1...........................................................
2...........................................................
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawca”.
W związku z wyborem oferty w przetargu nieograniczonym nr 21/09 na  dostawę artykułów żywnościowych na pakiet nr .... następującej treści:
§ 1
Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy towary, których rodzaj i cena zostały szczegółowo określone w pakiecie nr ..-kwota  brutto-..... zł (słownie: ), w pakiecie nr .- kwota brutto - ....... zł (słownie: ), w pakiecie nr .. - kwota brutto - ..... zł (słownie:), stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Łączna wartość dostawy towarów stanowiących przedmiot niniejszej umowy stanowi maksymalną kwotę .....  zł, (słownie: ) brutto wraz z podatkiem VAT wynikającym z obowiązujących przepisów podatkowych.
§ 2
1.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i odpowiedzialność
      do magazynu Zamawiającego w Pyrzycach na podstawie zamówień przekazywanych przez Zamawiającego faxem lub telefonicznie.
2.	Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia (poniedziałki, wtorki, środy i czwartki). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dostawy  termin będzie  ustalony przez strony telefonicznie.
3.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar do magazynu Zamawiającego, ul. Jana Pawła II 2 w Pyrzycach  od godziny 7°° do godziny 8°°:
4.	 W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy, Zamawiający dokona zakupu u innego Wykonawcy, a ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę.
5.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji zamówienia, wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona jest od ilości przyjętych pacjentów.
Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie okoliczność opisana w niniejszym punkcie, dostawy będą zredukowane do faktycznych potrzeb.  Niepełna realizacja  zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych w tym o charakterze odszkodowawczym oraz nie narusza postanowień niniejszej umowy.
6.	W przypadku zmiany potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i zakupu artykułów żywnościowych wymienionych i określonych w SIWZ stanowiących zamówienie podstawowe na warunkach podanych w złożonej ofercie.
7. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności Wykonawcy na osobę trzecią nie może być dokonana bez jego uprzedniej zgody wyrażonej pod rygorem nieważności  na piśmie.

§ 3

1.Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za dostarczone towary w terminie 30 dni  od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonwcę faktury VAT  przelewem na konto Wykonawcy w ...............................................................nr rachunku..................................................... 
2.Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
1.Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
1)	z tytułu każdej niezrealizowanej zgodnie z zamówieniem partii dostawy w wysokości 10% wartości danego zamówienia brutto,
2)	 z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 25%  rocznej wartości umowy brutto określonej w § 1,
3)	 z tytułu każdej nieterminowej dostawy w wysokości 10% wartości danego zamówienia brutto na każdy dzień zwłoki,
4)	 z tytułu opóźnienia w dostawie reklamowanego towary 10% wartości danego zamówienia brutto na każdy dzień zwłoki.
2.W przypadku, gdy wartość szkody z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy lub odstąpienie od umowy przewyższy wartość kar umownych  Zamawiający ma prawo dochodzić przewyższającego wysokość kar umownych odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5
1.	Zamawiający zobowiązuje się  do zbadania towarów będących przedmiotem umowy przy ich odbiorze. W razie stwierdzenia  wad lub braków Zamawiający ma prawo do reklamacji zamówionego towaru.
2.	Wykonawca zobowiązany jest wymienić  reklamowany towar w dniu dostawy.
3.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego produkty spełniają normy określone przez odrębne przepisy pod względem jakości.

§ 6

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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty za towary dostarczone Zamawiającemu zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy.
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§ 7
Osobami odpowiedzialnymi za realizację  postanowień umowy są:
-	po stronie Wykonawcy............................. nr telefonu.........................
-	po stronie Zamawiającego kierownik kuchni- Beata Skowrońska nr telefonu (091) 5702-573 wew. 278.



§ 9

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od  ...... r. do ......... r.
2.Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za 1- miesięcznym wypowiedzeniem złożonym Wykonawcy na piśmie.


§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


WYKONAWCA                      ZAMAWIAJĄCY



