Załącznik Nr 8 do SIWZ

Znak sprawy: ZSP -ZP- 071/01/2015

………………….………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zespół Szkół Publicznych w Suchożebrach
ul. Siedlecka 8
08 -125 Suchożebry

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Regon: ………………………………..

NIP: ………………………………………….

Telefon: ………………..................

Fax: …………………………………………...

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………
Powiat:…………………………………

Województwo:……………………………..

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Publicznych
w Suchożebrach w roku szkolnym 2015/2016 wg części od Nr 1 do Nr 7 ogłoszonego przez Zespół
Szkół Publicznych w Suchożebrach składamy poniższą ofertę:
Część Nr 1:
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części Nr 1 – Mięso i
przetwory mięsne :
Łączna cena netto: ………………………………………………………………………………….zł
(słownie: …………………………..……….zł).

Łączna cena brutto …………………………………………………………………………………… zł
(słownie: …………………………….zł).
Oferujemy termin płatności faktury: ………………………… dni od dnia jej wystawienia.
Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo –
cenowy – część Nr 1.
Część Nr 2 .
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części Nr 2 Warzywa, owoce :
Łączna cena netto: ………………………..zł (słownie: ………………………..……….zł).
Łączna cena brutto……………………………… zł (słownie: …………………………….zł).
Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia.
Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo –
cenowy – część Nr 2.
Część Nr 3.
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części Nr 3 – Nabiał
i produkty mleczarskie:
Łączna cena netto: ………………………………zł (słownie: ……………………..……….zł).
Łączna cena brutto ………………………………….zł (słownie: …………………………….zł).
Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia.
Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo –
cenowy – część Nr 3.
Część Nr 4 .
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części Nr 4 –
Mrożonki i ryby:
Łączna cena netto: …………………………zł (słownie: …………………………..……….zł).
Łączna cena brutto ………………………………zł (słownie: …………………………….zł).
Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia.
Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo –
cenowy – część Nr 4.
Część Nr 5 .
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części Nr 5 - Różne
artykuły spożywcze:
Łączna cena netto: ……………………………zł (słownie: ………………………..……….zł).
Łączna cena brutto ………………………………zł (słownie: …………………………….zł).
Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia.

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo –
cenowy – część Nr 5.
Część Nr 6.
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach części Nr 6 –
Pieczywo:
Łączna cena netto: ………………………..zł (słownie: …………………………………..……….zł).
Łączna cena brutto ………………………………zł (słownie: …………………………….zł).
Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia.
Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo –
cenowy – część Nr 6.
Część Nr 7
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach części Nr 7 – Jaja :
Łączna cena netto: ………………………….zł (słownie: …………………………………..……….zł).
Łączna cena brutto ………………………………zł (słownie: …………………………….zł).
Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia.
Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo –
cenowy – część Nr 7.
Oświadczenia:
1. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych
przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania oraz gwarantujemy dobrą jakość
dostarczanego towaru.
2. Oświadczamy, że oferowane artykuły spożywcze nie będą przeterminowane i będą posiadały
termin ważności nie krótszy niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się podpisać umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
zgodnie z tym wzorem.
4. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
5. Niezwłocznie będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków,
zawiadomień.
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od …………… do ………… informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
7. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy przy udziale podwykonawcy w części*:
a) …………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………

*wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia podwykonawcom.
Jeśli Wykonawca nie wskaże części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom,
Zamawiający uzna, iż całość umowy realizowana będzie siłami własnymi Wykonawcy.

8. Oferta została złożona na …………………. kolejno ponumerowanych stronach.

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………

……………………………..dnia ….................2015 r.
/Miejscowość/

…………………………………………………

/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/

Znak sprawy: ZSP-ZP-071/01 /2015

Załącznik Nr 9 do SIWZ

………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016
do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz
Wykonawcy :
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, iż spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- tym samym spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

……………………………..dnia ….................2015 r.
/Miejscowość/

…………………………………………………

/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy

Znak sprawy: ZSP-ZP-071/01/2015

Załącznik Nr 10 do SIWZ

………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy/

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do
Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz
Wykonawcy:
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z prowadzonego postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2013 r.,poz. 907 ze zm.).

……………………………..dnia ….................2015 r.
/Miejscowość/

…………………………………………………

/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/

Znak sprawy: ZSP-ZP-071/01/2015

Załącznik Nr 11 do SIWZ

………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy/

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do
Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz
Wykonawcy:
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
działając zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.):
1) *oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U z 2015 r., poz. 184).
2) *oświadczam, że należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U z 2015r. poz. 184) w skład której wchodzą następujące podmioty:
a) ……………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………………………………………..
d) ……………………………………………………………………………………………………..
e) ……………………………………………………………………………………………………..
*niewłaściwe skreślić

……………………………..dnia ….................2015 r.
/Miejscowość/

…………………………………………………

/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/

Znak sprawy: ZSP – ZP-071/01/2015

Załącznik Nr 12 do SIWZ

UMOWA NR …....................... /wzór/
na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016
do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
zawarta dnia …………………………………. 2015 r. w Siedlcach, pomiędzy:
Zespołem Szkół Publicznych w Suchożebrach, ul. Siedlecka 8, 08-125 Suchożebry,
posiadającym NIP: 821 – 16 – 71 – 480 REGON: 140229458
reprezentowanym przez:
Elżbietę Żelazowską - Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
posiadający NIP: ………………………… REGON:……………………………………………...
reprezentowany przez:
…………………………………………… - ……………………………………………………….
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(ZSP-ZP-071/01/2015) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i
następujących artykułów spożywczych*:
Część 1 – Mięso i przetwory mięsne
Część 2 – Warzywa, owoce
Część 3 – Nabiał i produkty mleczarskie
Część 4 – Mrożonki i ryby
Część 5 – Różne artykuły spożywcze
Część 6 – Pieczywo
Część 7 – Jaja

sukcesywna dostawa Zamawiającemu

w ilościach i cenach podanych w Formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawcy stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.* (w umowie przetargowej zostanie tylko pozycja, na którą
Wykonawca złoży ofertę).
2. Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie transportem i na koszt Wykonawcy,
każdorazowo do siedziby Zamawiającego przy ul. Siedleckiej 8 na podstawie zamówienia –

(zgłoszenia telefonicznego faksowego lub e-mailowego Zamawiającego) w terminach wskazanych
w SIWZ.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Sprzedaży i dostawy artykułów spożywczych wyszczególnionych w formularzu asortymentowo cenowym dla danej części zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy w
opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu.
2. Dostarczenia w/w. artykułów do siedziby Zamawiającego przy ul. Siedleckiej 8, 08-125 Suchożebry
własnym transportem i na własny koszt wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego towaru.
4. Zapewnienia ilości dostarczonego towaru, która ma być zgodna z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego.
5. Odpowiedzialności za stan jakościowy dostarczanych artykułów spożywczych. Dostarczone przez
Wykonawcę produkty muszą posiadać odpowiedni termin przydatności do spożycia określony w
SIWZ oraz muszą odpowiadać stosowanym w Polsce normom jakościowym .
6. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3-5 umowy Wykonawca zobowiązany
jest do bezpłatnej wymiany artykułów spożywczych na zgodne z wymogami w terminie 1 dnia
roboczego od zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych towaru. Zgłoszenia wad jakościowych i
ilościowych o których mowa w ust. 3 – 5 będą zgłaszane przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego na dane teleadresowe Wykonawcy wskazane w § 4 ust. 6 umowy.
7. Wymiana lub zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje
transportem i na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminy dostaw o których mowa w SIWZ oraz w ofercie.
W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji
warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane
w ramach niniejszej Umowy dostawy zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym
Wykonawcy.
9. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa
i wędlin.
10. Mrożonki mają być dostarczane do Zamawiającego w formie nie rozmrożonej.
11. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu określonym w § 2 ust. 2 umowy, przy czym
Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy (rachunku lub faktury VAT), co jest
podstawą do uzyskania zapłaty za dostarczony towar lub dowodu WZ, co jest podstawą do
wystawienia rachunku lub faktury VAT i uzyskania zapłaty za dostarczony towar.
§3
1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę ............................ złotych brutto (słownie:
……………………………………………………………………..….. ), w tym podatek VAT
……………… złotych (słownie: .....……………………………………) zgodnie z Formularzem
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 (załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz Formularzem
asortymentowo - cenowym dla danej części zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi ilości
faktycznie dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych w Formularzu
asortymentowo - cenowym.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 będzie płatne po zrealizowaniu dostawy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym. Za dzień zapłaty Strony przyjmują
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek
ustawowych.
9. Błędnie wystawiona faktura za realizację świadczenia częściowego, będzie skutkowała odmową ze
strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury o którym mowa
w ust. 3 , biegnie od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur w rozbiciu na dwie stołówki należące do
Zespołu Szkół Publicznych: Stołówkę Szkolną i Stołówkę Przedszkolną.
§4
1. Dostawy towaru realizowane będą w formie świadczeń częściowych, które uruchamiane będą
każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie jego jednostronnych
dyspozycji (zapotrzebowań) przesyłanych telefonicznie, faksem lub e-mailem zgodnie z
następującymi
danymi
teleadresowymi:
e-mail:………………………tel:
……………………………. w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, przez okres trwania umowy w terminach,
ilościach i asortymencie ustalanym przez Zamawiającego w miarę potrzeb, w ogólnej ilości równej
przedmiotowi zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość nieodebrania towaru w przypadku, gdy jest on niezgodny z
opisem przedmiotu zamówienia, zamówieniem bądź zawiera wady, które pomimo wezwania
Zamawiającego do ich usunięcia, nie zostały usunięte. W takim przypadku wynagrodzenie za
dostawę nieodebranych produktów Wykonawcy nie przysługuje.
4. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji umowy z Wykonawcą po stronie
Zamawiającego jest …………………………………………….. tel:.................................................
e-mail: ………………………………………………………………………….
5. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Zamawiającym po
stronie Wykonawcy jest …………………………….
tel: ………………………., e-mail:
…………………………………………………………..
6. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 4 i 5 druga Strona zostanie poinformowana
telefonicznie lub e-mailem. Zmiana dokonana w trybie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
nie stanowi zmiany umowy.
7. Wykonawca zapewnia i ponosi koszty:
a) transportu związane z dostarczeniem i wniesieniem towaru;
b) opakowania i zabezpieczenia towaru w czasie transportu oraz odpowiedniego jego
ubezpieczenia.
8. Za wszelkie szkody i uszkodzenia dostarczonego towaru, powstałe do czasu ich przekazania
Zamawiającemu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§5
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru – w wysokości 10% wartości brutto świadczenia
częściowego którego dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub braków ilościowych lub jakościowych w
stosunku do terminów określonych w umowie – w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każdy przypadek.
c) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości
brutto Umowy wskazanej w § 3 ust. 1;
d) w przypadku niewłaściwej realizacji obowiązku złożenia produktów spożywczych w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 100,00 zł brutto.
2. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy
(działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin
wykonania zamówienia.
3. Kary umowne o których mowa w ust. 1 naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji.
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na co
ten wyraża zgodę.
4. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy do dnia odstąpienia.
5. Odstąpienie od umowy, jej zmiany lub rozwiązanie wymaga pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej.
6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo dokonane do dnia odstąpienia
lub rozwiązania dostawy towaru.
§6
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w czasie realizacji umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą ze zmiany tego podatku. Kwota netto
zamawianych artykułów będzie stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu
(zwiększenie/zmniejszenie) w stosunku do określonych w ofercie. W takim przypadku
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych wskazanymi w
Formularzu asortymentowo – cenowym dla danej części oraz ilości rzeczywiście dostarczonych
produktów żywnościowych.
3) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu

asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na kwartał.
Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe mogą być
waloryzowane począwszy od października 2015 r.

4) Dotyczy warzyw, owoców i jaj - wszelkie zmiany na rynku uzasadniające zmianę cen, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy dokonywane będą w formie pisemnej,
nie wcześniej jednak niż w październiku 2015 r. W przypadku zmiany cen giełdowych ceny
powinny ulec zmianie odpowiednio o stopień obniżki lub podwyżki. Zmiana cen może być
dokonywana nie więcej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.
5) Dotyczy nabiału - wszelkie zmiany na rynku uzasadniające zmianę cen, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy dokonywane będą w formie pisemnej, nie wcześniej
jednak niż w październiku 2015 r. Podstawą do zmiany cen będą dostarczone do
Zamawiającego dokumenty od producenta z którym Wykonawca współpracuje.
6) Zmiana formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust 1 pkt 1 - 5 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, natomiast
zmiana w pkt 6 nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie przez stronę,
której zmiana dotyczy.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca
2016 r. nie wcześniej jednak niż od dnia 01 września 2015 r.
2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Jeżeli pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub wynikły
z realizacji umowy, przedmiot sporu powinien być przedstawiony najpierw osobie nadzorującej
ze strony Zamawiającego.
4. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W załączeniu:
1) Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia ……………………..
2) Formularz asortymentowo – cenowy Wykonawcy z dnia ………………….. dla części Nr ........

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

