Załącznik nr 6 do SIWZ
Postępowanie:ZP/54/D/PP9/18
       
W Z Ó R   U M O W Y

UMOWA NR  ……………/…………….

Zawarta w dniu  …...............……...… r. w Czeladzi pomiędzy :

Miastem Czeladź ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, NIP: 625-24-48-720 – Przedszkolem Publicznym nr 9 im. Baśniowej Krainy w Czeladzi 
ul.Niepodległości 8 rezentowaną przez mgr Annę Hetmańczyk – Dyrektor 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a 

..........................................................................................      z siedzibą w : 

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

 NIP: ….............................. REGON: …..............................

zwanym dalej Wykonawcą  o następującej treści :

Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. Zm.) na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Czeladzi w okresie od 02. 01. 2019 r. do 31. 12 .2019

w części:  (odrębna umowa na każdą część) 

część A –  ARTKUŁY SPOŻYWCZE
część B –  MIĘSO I WĘDLINY 
cześć C –  NABIAŁ I JAJA
część D –  WARZYWA , OWOCE 
cześć E –  PIECZYWO 
część F- MROZONE WARZYWA I OWOCE, RYBY MROŻONE
w ilości i cenie wynikającej ze złożonej oferty stanowiącej integralna część umowy.
 
2. Szczegółowy przedmiot niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  oraz oferta Wykonawcy wraz z dołączonym Formularzem asortymentowo- ilościowo- cenowym, stanowiące integralną cześć niniejszej umowy. 
3. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego. 
4. Ilość poszczególnych artykułów i rodzaj asortymentu ujęta w opisie przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowo- cenowy)  oraz ofercie zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby (w związku ze zmienną ilości dzieci korzystających z posiłków) ze strony Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony o 30% (tj. zrealizowany w co najmniej 70%)  ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Umowa będzie realizowana do wysokości określonej w § 3. 

5. Oferowane  produkty żywnościowe będą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP  oraz posiadać  oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.

6. Wykonawca gwarantuje, że oferowane produkty spełniają wymagania przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności określone w :
a).  Ustawa o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r  t.j. (Dz. U. z 2018 poz. 1541 z późn. Zm.) 
b).  Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U z 2018 r poz.2164 ) 
c). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz. U. z 2016 poz.1154).


§ 2
Termin   realizacji umowy

·	Umowę zawiera się na czas określony tj. 



od  02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

·	Dostawy  towaru, następować będą  w terminach i godzinach :






część A  - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, 

Czas dostawy od złożenia zamówienia
następnego dnia od daty złożenia zamówienia lub datą wskazaną przez Zamawiającego
Częstotliwości dostaw
3 razyna tydzień
Godziny dostaw

od 600do 800.
Czas reakcji  Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub  dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego  
………………… godzin 
od zgłoszenia.  zgodnie z ofertą Wykonawcy
Czas reakcji Wykonawcy na zamówienie (dot. szczególnych przypadków)  składane przez Zamawiającego  w dniu w którym  chce otrzymać zamówienie (dot.  asortymentu nie zamawianego zgodnie z terminami  wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia)
………………… godzin 
od zgłoszenia.zgodnie z ofertą Wykonawcy


część B - MIĘSO I WĘDLINY 

Czas dostawy od złożenia zamówienia
następnego dnia od daty złożenia zamówienia lub datą wskazaną przez Zamawiającego
Częstotliwości dostaw
od 3 do 4 razy w tygodniu
Godziny dostaw
od 600do 800.
Czas reakcji  Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego  
………………… godzin 
od zgłoszeniazgodnie z ofertą Wykonawcy
Czas reakcji Wykonawcy na zamówienie (dot. szczególnych przypadków) składane przez Zamawiającego w dniu w którym chce otrzymać zamówienie (dot. asortymentu nie zamawianego zgodnie z terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia)
………………… godzin 
od zgłoszenia zgodnie z ofertą Wykonawcy


cześć C   - NABIAŁ I JAJA
Czas dostawy od złożenia zamówienia
następnego dnia od daty złożenia zamówienia lub datą wskazaną przez Zamawiającego
Częstotliwości dostaw
Codziennie
Godziny dostaw
od 600do 800.
Czas reakcji  Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub  dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego  
………………… godzin 
od zgłoszenia.  zgodnie z ofertą Wykonawcy
Czas reakcji Wykonawcy na zamówienie (dot. szczególnych przypadków) składane przez Zamawiającego w dniu w którym chce otrzymać zamówienie (dot. asortymentu nie zamawianego zgodnie z terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia)
………………… godzin 
od zgłoszenia zgodnie z ofertą Wykonawcy


część D –  WARZYWA, OWOCE
Czas dostawy od złożenia zamówienia
następnego dnia od daty złożenia zamówienia lub datą wskazaną przez Zamawiającego
Częstotliwości dostaw
od 3 do 4 razy w tygodniu
Godziny dostaw
od 600do 800
Czas reakcji Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego  
………………… godzin 
od zgłoszenia. zgodnie z ofertą Wykonawcy
Czas reakcji Wykonawcy na zamówienie (dot. szczególnych przypadków) składane przez Zamawiającego w dniu w którym chce otrzymać zamówienie (dot. asortymentu nie zamawianego zgodnie z terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia)
………………… godzin 
od zgłoszenia zgodnie z ofertą Wykonawcy


cześć E –  PIECZYWO 
Czas dostawy od złożenia zamówienia
następnego dnia od daty złożenia zamówienia lub datą wskazaną przez Zamawiającego
Częstotliwości dostaw
codziennie.
Godziny dostaw
od 600do 700
Czas reakcji Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego 
………………… godzin 
od zgłoszenia.  zgodnie z ofertą Wykonawcy
Czas reakcji Wykonawcy na zamówienie (dot. szczególnych przypadków) składane przez Zamawiającego w dniu w którym chce otrzymać zamówienie (dot. asortymentu nie zamawianego zgodnie z terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia)
………………… godzin 
od zgłoszenia zgodnie z ofertą Wykonawcy


część F - MIĘSO I WĘDLINY 

Czas dostawy od złożenia zamówienia
następnego dnia od daty złożenia zamówienia lub datą wskazaną przez Zamawiającego
Częstotliwości dostaw
od 3 do 4 razy w tygodniu
Godziny dostaw
od 600do 800.
Czas reakcji  Wykonawcy- wymiana wadliwego towaru i / lub dowóz brakującego (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego  
………………… godzin 
od zgłoszeniazgodnie z ofertą Wykonawcy
Czas reakcji Wykonawcy na zamówienie (dot. szczególnych przypadków) składane przez Zamawiającego w dniu w którym chce otrzymać zamówienie (dot. asortymentu nie zamawianego zgodnie z terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia)
………………… godzin 
od zgłoszenia zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 3 
Wynagrodzenie - Warunki płatności 

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie określone na podstawie oferty przedstawionej w postępowaniu do wysokości :


Netto:                               zł 
Słownie: 
Brutto:                              zł 
Słownie: 
W tym VAT:                       zł
W wysokości:                                       

2.Ceny dostarczanych towarów, które zostały określone w ofercie cenowej do niniejszej umowy stanowią podstawę ustalenia ostatecznej wartości zamówienia.
3. Ceny jednostkowe dostarczanych towarów mogą ulec zmianie w przypadku  ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (określone w załączniku do formularza ofertowego na Formularzu  asortymentowo- ilościowo-cenowym) stanowiącym załącznik do umowy będą waloryzowane kwartalnie wskaźnikiem cen żywności  i napojów bezalkoholowych wg „Cen w Gospodarce Narodowej” (strona internetowa GUS) lub „Biuletyn Statystyczny” (miesięcznik GUS) za kwartał poprzedni- jeżeli wskaźnik wzrostu cen w danym kwartale w stosunku do poprzedniego przekroczy 5%.   	
5. Wszelkie zmiany cen zostaną wprowadzone aneksem do umowy po ich uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę, tj, przedłożeniem wydruku z powyższych publikacji. Zamawiający ma prawo zwrócić się  o potwierdzenie  tychże informacji do Departamentu Informacji GUS. Waloryzacja cen może być dokonana, jeżeli przedłożone wydruki lub informacje z Departamentu Informacji GUS potwierdzą zmianę wskaźnika cen. 
6. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 
7.Wynagrodzenie ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonych ilości przedmioty umowy i cen jednostkowych netto) potwierdzonych przez Zamawiającego, ale nie może przewyższyć kwoty umowy określonej w umowie w § 3. 
8. Rozliczenie odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawionych prze Wykonawcę. Wypłata należności Wykonawcy, płatna będzie przelewem na jego konto, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy :


Konto : 

9. W przypadku różnic pomiędzy fakturą a zamówieniem lub cenami produktów zawartymi na fakturze a cenami zawartymi w ofercie, upływ wyżej wymienionego terminu płatności ulega zawieszeniu do momentu wyjaśnienia rozbieżności.
10. Dane do fakturowania:

Nabywca:  Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź NIP 625 24 48 720
Odbiorca: Przedszkole Publiczne nr 9 im. Baśniowej Krainy w Czeladzi,                ul. Niepodległości 8, 41-250 Czeladź.



§ 4
Warunki dostawy Towaru

1. Wykonawca zamówienia  bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć dostaw art. żywnościowych osobie trzeciej.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia nie będą realizowane albo będą realizowane w ograniczonym zakresie.

3. Przedmiot zamówienia musi być sukcesywnie dostarczany oraz rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez dodatkowych opłat). 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie zamówionego  towaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego w jego siedzibie. 
5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transporty oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki materialne i prawne. 
6. Reklamacja zgłoszona zostaje Wykonawcy niezwłocznie w chwili/ w dniu dostawy. 
7. W  przypadku zgłoszenia  reklamacji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć Zamawiającemu towar zgody z umową bądź też uzupełnić zamówienie, jeśli reklamacja dot. wyłącznie braków ilościowych. 
8. Termin przydatności do spożycia powinien być podany na opakowaniu  zbiorczym lub na pojedynczych opakowaniach.
9. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków należytego wykonania umowy, tzn. dostawa zostanie nie dostarczona w określonym dniu i terminie (godziny dostawy wskazane w § 2 ust. 2 umowy) Zamawiający może zrealizować dostawę zastępczą u innego Wykonawcy, a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę obecnego na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Pojazd do przewozu produktów będzie spełniał wymagania  Ustawy z dnia 25.08.2006 r o Bezpieczeństwie Zywności i Żywienia ( t.j. Dz.u. 2018 poz.1541 z późn. Zm.)oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.Wykonawca winien posiadać aktualną decyzję właściwego organu inspekcji sanitarnej dotyczącej zgody na przewóz artykułów spożywczo – żywnościowych do okazania na każde żądanie Zamawiającego.
11. Artykuły spożywcze mają być transportowane w  specjalnych pojemnikach, które są używane do przewozu środków spożywczych i mają atest na kontakt z żywnością. Dzięki czemu artykuły spożywcze nie będą  znajdować  się w bezpośrednim kontakcie z nawierzchnią samochodu. Takie transportery należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym oraz myć je z odpowiednią częstotliwością. Wszystko po to, żeby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem. Pojemniki do transportu żywności powinny być używane tylko do transportowania środków spożywczych, ponieważ transportowanie innych produktów mogłoby prowadzić do zanieczyszczeń.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach, i/lub będzie zanieczyszczony.


§ 5
Kary umowne 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

lp
Powody naliczenia kary 
Wysokość kary
1)
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
10 % lub ………..% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1, (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym)
2)
Za  nieterminowe wykonania dostawy, niezgodnie z terminami określonymi  § 2 ust. 2  umowy
2 %lub  ………% wartości brutto danej dostawy. (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym)
3)
Za dostarczenie  towaru jakościowo nie odpowiadającemu  zamówieniu.
2%wartości brutto danego towaru.


2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
3. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w wezwaniu. 
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.
 5. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
6. Łączna wysokość kar określonych w § 5 ust. 1 punkt 2 i 3 nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1

§ 6
 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
 
1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiada :


2. Za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiada :



§ 7
Podwykonawcy

·	Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.
·	Wykonawca powierza wykonanie następujących części zamówienia Podwykonawcy:

Lp
Podwykonawca 
Część zamówienia powierzona Podwykonawcy: 





Pozostały zakres usług Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.
    Lub.
Wykonawca oświadcza, iż całość prac objętych umową wykona własnymi siłami. 

·	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
·	Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie oraz dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
·	Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
·	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
·	Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu przedmiotu umowy przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy.

§ 8
Zmiany umowy

1. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w przypadkach:
a). zmiany podwykonawcy lub części wykonywanego przez niego zakresu przedmiotu umowy, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy, za pisemną zgodą zamawiającego pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.
b). w przypadku  ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
c). w przypadku zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych wg „Cen w Gospodarce Narodowej” (strona internetowa GUS) lub „Biuletyn Statystyczny” (miesięcznik GUS) za kwartał poprzedni- jeżeli wskaźnik wzrostu cen w danym kwartale w stosunku do poprzedniego przekroczy 5%. 
d). zwiększenia ilości dostawy określonego asortymentu wymienionego                      w zestawieniu asortymentowo- ilościowo cenowym pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy określonej w § 3.
e).  zmniejszenia lub rezygnacji z określonego asortymentu wymienionego w zestawieniu asortymentowo-ilościowo -cenowym, w przypadku zaleceń, decyzji  lub innych dokumentów wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia i/lub Państwową Inspekcję Sanitarną dot. ograniczenia lub zakazu stosowania określonego produktu do przygotowywania potraw w placówkach zbiorowego żywienia.
2. Zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp  nie stanowią:
    a) zmiany wskazanych w umowie osób odpowiedzialnych za realizację umowy; 
    b) zmiany danych teleadresowych Stron; 
    c) zmiany danych rejestrowych Stron. 
3. Zmiana umowy wymaga porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki te nie dotyczą zmian, o których mowa powyżej (ust. 2) które dla swojej skuteczności i ważności wymagają powiadomienia drugiej Strony na piśmie.
§ 9
Odstąpienie od umowy

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie Cywilnym, a także w sytuacjach opisanych w art. 145 ustawy pzp (tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu),            w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.Zamawiający ma prawo  do odstąpienia  od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu  dowolnej z poniższych okoliczności:
   1) w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania o ogłoszenie upadłości, postępowania naprawczego,
    2) postawienia Wykonawcy, z jakiejkolwiek przyczyny, w stan likwidacji.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10
Rozwiązanie umowy 

1.Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi  co najmniej jedna                     z  okoliczności opisanych w art. 145 a ustawy pzp, w tym w szczególności jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w terminie do 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy .W szczególności  rozwiązanie umowy może mieć miejsce w przypadkach: 
·	dwukrotnego nie wykonania dostawy,
·	trzykrotnego wykonywania dostaw nieterminowo,
·	trzykrotnego  dostarczenia produktów o niewłaściwej jakości ,

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 i 2  wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11
Pozostałe postanowienia

1. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz szczegółowy skład dostarczanych produktów pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw.
2.  Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez jego zgody .
3. Sprawy sporne wynikłe w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej Umowy, jeżeli nie dojdzie  do ugody lub porozumienia  rozstrzygane będą zgodnie z Prawem Polskim według siedziby  dla Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
6. Integralną częścią umowy jest:
    a)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie 
    b)  Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem asortymentowo-ilościowo - cenowym. 

ZAMAWIAJĄCY  :
WYKONAWCA :




