
 Projekt umowy

UMOWA NR ………….. /WKŚ-I-ZR/Z/……………../2016
z dnia ..................…..2016r. 

zawarta pomiędzy Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pana  Piotra  Dyśkiewicza -  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Komunalnych,
działającego na podstawie upoważnienia Nr 579/2015 z dnia 10.09.01.2015 r., udzielonego
przez Prezydenta Miasta Płocka,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….,  zwanym  dalej
„Wykonawcą”, 
o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca,  a  Wykonawca zobowiązuje się  do sprzedaży i  dostarczenia do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego karmy mokrej  w ilości  6500 szt.  puszek 400 g i  karmy
suchej w ilości 6500 szt. (opakowania 400 g) o składzie:

1) 1.Karma sucha - dopuszcza się karmę o następującym składzie pokarmowym: mięso i
produkty  pochodzenia  zwierzęcego  (nie  mniej  niż  4%),   produkty  pochodzenia
roślinnego,  roślinne  ekstrakty  białkowe,  ryby  i  produkty  rybne,  oleje  i  tłuszcze,
substancje mineralne,białko nie mniej niż 28%,  tłuszcz nie mniej niż 12,5%, popiół
surowy nie mniej niż  7%, włókno nie mniej niż 1,55 , wapń nie mniej niż 1,1 %, fosfor
nie  mniej  niż  1%,  witaminy  A,  D3,E  ,  siarczan  cynku,  siarczan  magnezu,  siarczan
miedzi, tauryna.

2. Karma mokra -  dopuszcza się karmę o składzie pokarmowym min: mięso i produkty
pochodzenia  zwierzęcego  (nie  mniej  niż  4%),   zboża,  roślinne  ekstrakty  białkowe,
substancje  mineralne,   białko  nie  mniej  niż   7%,  zawartość  tłuszczu nie  mniej  niż
4,5%, materia nieorganiczna nie mniej niż  2,5%, włókno surowe nie mniej niż 0,3%,
wilgotność  nie mniejsza niż 82%, popiół surowy nie mniej niż 2,5 % witamina E  nie
mniej niż 20 mg, witamina  B1 nie mniej niż 30 mg, Jodan wapnia, bezwodny 0,3 mg,
siarczan manganu, jednowodny  nie mniej niż 6,3 mg, siarczan cynku, jednowodny  nie
mniej niż 44 mg.

§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  karmę  pod  następujący  adres:  Miejski  Ogród
Zoologiczny,  ul.  Norbertańska  2,  09-402  Płock,  wraz  z  rozładunkiem  i  wstawieniem  do
pomieszczeń wskazanych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
2.  Wykonawca przedmiot  umowy dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
3.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy pełnowartościowy, pierwszego
gatunku, bez wad.

§ 3

1. Zamawiający  dokona  odbioru  karmy  w  dniu  jej  dostarczenia,  po  uprzednim
(z wyprzedzeniem 3 dni) powiadomieniu przez Wykonawcę o terminie odbioru.

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez
obie Strony. 

3. Osobą  upoważnioną  ze  strony  Zamawiającego  do  odbioru  karmy  jest  Pani  Anna
Symonowicz inspektor w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

4.



§ 4

1. Wykonawca dostarczy karmę z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy.
2. W przypadku reklamacji, Wykonawca wymieni/dostarczy brakującą karmę w terminie 14 dni
od  daty  otrzymania  pisemnego  powiadomienia,  na  swój  koszt  oraz  przy  użyciu  własnego
środka transportu.

§ 5

1.  Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  wynosi  …………………. (słownie:
……………………………………………………………………...) złotych brutto. 
2.  Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3.  Należność  zostanie  zapłacona  w  terminie  30.  dnia  od  daty  otrzymania  faktury  VAT
wystawionej na: Gmina – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35 -712,
wraz  z  numerem umowy wg centralnego rejestru  umów, której  faktura dotyczy,  na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę. 
4.  Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności  w terminie wcześniejszym niż ustalony w  § 5 ust.  3 umowy, Strony ustalają, że
skonto  będzie  wynosiło  równowartość  oprocentowania  w  wysokości  5%  w  skali  roku  od
należności z rachunku za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust.
3. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
5.  Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w przypadku:
1) niedostarczenia przez Wykonawcę karmy w terminie, o którym mowa w § 2 umowy,
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto (§ 5 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia;
2)  opóźnienia  Wykonawcy  w wykonaniu  obowiązku,  o  którym mowa  w  §  4  ust.  2
umowy,  w  wysokości  1  %  wynagrodzenia   brutto  (§  5  ust.  1)  za  każdy  dzień
opóźnienia;
3)  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy, w szczególności w przypadku określonym w § 7 ust. 1 -  w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 7

1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną odstąpienia, w
szczególności gdy:

1) dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada obowiązującym przepisom prawa, a
zwłaszcza  stwierdzono upłynięcie terminów ważności karmy,
2) opóźnienie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy przekroczy 14 dni.

2.   Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.  

§ 8

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania
Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

§ 9

Do  umowy  nie  ma  zastosowania  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.



   § 10

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.

   § 11

Wszelkie  zmiany  w  treści  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywanie  jedynie  w  formie
pisemnego aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

   § 12

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  rozstrzygać  będą
polubownie,  a  w  razie  braku  możliwości  porozumienia  rozstrzygać  będzie  sąd  powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

   § 13

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach,  3 egzemplarze dla Zamawiającego,
2 dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:


