Istotne Postanowienia Umowy
Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która
nastąpiła w Gminie Wołomin od 1 stycznia 2017r., Zamawiający informuje , że:
- Nabywcą/ Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin, NIP: 1251333722
- Jednostką realizującą/ płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,
05- 200 Wołomin
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania w okresie
obowiązywania umowy artykułów spożywczych, do Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 06.12.2019r. przy
czym Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zlecenia przekazane mu przed tą datą,
zgodnie z § 3.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 niniejszą umowę uważa się za rozwiązaną
w momencie wykorzystania kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 3 lub z upływem jej
obowiązywania.
§3
1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy sukcesywnie
w zależności od swoich potrzeb. Zlecenia będą składane wedle uznania Zamawiającego:
1) telefonicznie pod numerem:,...........................................
2) za pomocą strony internetowej:.......................................
3) Odbiór z hali ( wybrany towar z pułki) z siedzibą ….........................................
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i własnym transportem
przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miasta w Wołominie przy
ul. Ogrodowej 4. W terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawy muszą być
realizowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie.
3. Za dzień zrealizowania dostawy rozumie się dzień dokonania potwierdzenia przez
Zamawiającego kompletności i zgodności dostawy z ofertą Wykonawcy oraz złożonym
zamówieniem.
4. Wykonawca

zobowiązuje sie do dostarczenia towaru wraz z dokumentem
potwierdzającym dostawę (faktura) pozwalającym Zamawiającemu na weryfikację
dostarczonego towaru z zamówieniem.
5. Owoce dostarczane w stanie świeżym powinny spełniać standardy jakości handlowej dla

klasy „I” Rozporządzenie wykonawcze (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
6. Zamawiany towar winien być fabrycznie zapakowany i posiadać ważną datę przydatności

do spżycia.
7. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:

a) Zamawiającego będzie reprezentować:
Paulina Olszewska, tel. (22) 763-30-03, email: paulina.olszewska@wolomin.org.pl
lub Marcin Gałkowski, tel. (22) 763-30-02, email: marcin.galkowski@wolomin.org
b) Wykonawcę będzie reprezentować:
…………………………………. tel. …………, email:…………………………
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§4
1. Za realizację każdej dostawy w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
odpowiadającej iloczynowi liczby dostarczanych artykułów spożywczych i ich cen
jednostkowych.
2. Należne wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek wskazany
w fakturze.
3. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty
………….zł brutto (słownie:………………………………………………………… brutto)
w czasie obowiązywania umowy.
4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktury zakupu pomiędzy Stronami będą wystawiane z następującymi danymi
- Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722,
- Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 05-200
Wołomin.
6. Zapłata zostanie wykonana z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności,
o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. Dz. U. Z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy
o numerze
……………………………………………, w ramach którego został aktywowany Rachunek
VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających
z faktur z wykazaną kwotą podatku.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wolnych od wad materiałów stanowiących
przedmiot zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonych artykułów
z warunkami zamówienia (co do ilości, jakości, daty przydatności), Wykonawca
na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wymiany zaoferowanego artykułu
na produkt nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego i uzupełnienia
braków ilościowych w dostawie, w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania
reklamacji zgłoszonej w formie przewidzianej w §3 ust.1. W przypadku nie dostarczenia
towaru wolnego od wad w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokości 10 % wartości brutto towaru wadliwego.
§6
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, Wykonawca będzie zobowiązany

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto danej
dostawy za każdy dzień opóźnienia w całkowitym lub prawidłowym jej wykonaniu
zgodnie ze złożonym zamówieniem.
2. Kary umowne określone w ust. 1, Zamawiający może potrącić z płatności wynagrodzenia
Wykonawcy należnego również tytułem wykonania zamówień innych niż opóźnione lub
nieprawidłowo wykonane.
3. W przypadku jeśli Wykonawca nie wykona danego zamówienia w terminie 1 dnia
od upływu terminu określonego w § 3 ust.2, Zamawiający ma prawo do powierzenia
dostarczenia materiałów objętych niewykonanym zamówieniem innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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4. Powierzenie, o którym mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar

umownych.
powierzenia, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może potrącić
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone w umowie kary umowne.
7. Wykonawca nie może uwolnić się od obowiązku zapłaty kar umownych wykazując brak
swej winy.
5. Koszty

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku:
1) trzykrotnego przekroczenia terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 bądź w przypadku
trzykrotnego dostarczenia materiałów niezgodnie ze złożonym zleceniem
2) opóźnienia w wykonaniu zamówienia dłuższego niż 5 dni kalendarzowych liczonego
od następnego dnia po ostatnim dniu, w którym powinna być wykonana dostawa zgodnie
z § 3 ust. 2 .
2. Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie on
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 4% wartości umowy brutto, wskazanej
w § 4 ust. 3 umowy.
3. Rozwiązanie umowy w trybie określonym w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapłaty kar umownych z innych tytułów określonych w umowie.
§8
1. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane, za zgodą stron, wyłącznie
w formie pisemnego aneksu do umowy z zastrzeżeniem zmian dotyczących danych
zawartych w § 3 ust. 1 i 7.
2. Dla ważności zmian, o których mowa § 3 ust. 1 i 7 wystarczające jest pisemne
oświadczenie jednej ze stron.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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