PROJEKT

-PROJEKTUMOWA NR PR/D/BU/005/13
zawarta w dniu …………………..pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy
ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź, NIP : 727-27-55-012, Regon 100804793, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.
Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi
zmianami ), z uwagi na brzmienie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a w/w ustawy.
Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego słodyczy reklamowych w postaci
cukierków – krówek i śliwek w czekoladzie zgodnie z zakresem wymienionym poniżej w §2
umowy.
§2
Zakres rzeczowy
1.Wykonanie i dostarczenie słodyczy reklamowych – krówek pakowanych jednostkowo w etykiety
z nadrukiem logotypu WFOŚiGW w Łodzi dostarczonych luzem oraz w opakowaniach ozdobnych
z nadrukiem logotypu WFOŚiGW w Łodzi.
2.

1) Opis przedmiotu umowy (krówki) :
a) ilość luzem : 80 kg,
b) ilość konfekcjonowana :
- 100 opakowań o zawartości 5 szt. krówek w każdym opakowaniu,
- 150 opakowań w kształcie świątecznej choinki lub z motywem świątecznym o zawartości
10 szt. krówek w każdym opakowaniu;
c) rodzaj krówki:
a) smak: mleczne ciągutki,
b) waga netto cukierka - min. 10 g,
c) okres przydatności do spożycia - min. 5 miesięcy liczonych od daty dostawy,
d) etykieta cukierka:
- materiał: podkład parafinowy + etykieta z nadrukiem logotypu WFOŚiGW w Łodzi,
- projekt etykiety: możliwość wyboru z co najmniej 3 projektów,
e) opakowania ozdobne papierowe,
f) projekt opakowania:
- projekt winien zawierać logotyp WFOŚiGW w Łodzi,
- dla każdego rodzaju opakowań możliwość wyboru z co najmniej 3 projektów.
2. Wykonanie i dostarczenie słodyczy reklamowych - śliwek w czekoladzie pakowanych jednostkowo
w owijki z nadrukiem logotypu WFOŚiGW w Łodzi dostarczonych luzem oraz w opakowaniach
ozdobnych z nadrukiem logotypu WFOŚiGW w Łodzi.
1) Opis przedmiotu umowy (śliwka w czekoladzie) :
a) ilość luzem : 63 kg ,
b) ilość konfekcjonowana:
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- 100 opakowań o zawartości 3 szt. śliwek w czekoladzie w każdym opakowaniu,
- 150 opakowań w kształcie świątecznej choinki lub z motywem świątecznym o zawartości
10 szt. śliwek w czekoladzie w każdym opakowaniu;
c) rodzaj cukierka:
- śliwka w czekoladzie,
- waga netto cukierka - min. 15 g,
- okres przydatności do spożycia - min. 5 miesięcy liczonych od daty dostawy,
d) owijka cukierka:
- owijka z nadrukiem logotypu WFOŚiGW w Łodzi,
- projekt owijki: możliwość wyboru z co najmniej 3 projektów,
e) opakowania ozdobne:
- materiał: papierowe,
f) projekt opakowania:
- projekt musi zawierać logotyp WFOŚiGW w Łodzi,
- dla każdego rodzaju opakowań możliwość wyboru z co najmniej 3 projektów.
3. Postanowienia w zakresie przygotowania przedmiotu umowy.
1) Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy e-mailem
materiały potrzebne do opracowania projektu opakowania/owijki/etykiety.
2) Wykonawca opracowuje co najmniej 3 projekty opakowania, 3 projekty owijki, 3 projekty etykiety
- przesyłając je niezwłocznie e-mailem do Zamawiającego.
3) Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych poinformuje e-mailem Wykonawcę o wyborze projektu lub
zgłosi uwagi do przedstawionych projektów.
4) Dostarczone słodycze winny być dostarczone wyłącznie w opakowaniach/owijkach/etykietach
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
§3
Harmonogram dostaw/wynagrodzenie
1. Dostawy odbywać się będą według poniższego harmonogramu :
ILOŚĆ
DOSTAW TRANSZE

ZAKRES DOSTAWY

TERMIN
DOSTAWY

WYNAGRODZENIE
NETTO

WYNAGRODZENIE
BRUTTO

1

2

3

4

5

I
TRANSZA

1. 50 opakowań o zawartości
5 sztuk krówek w każdym
opakowaniu;
2. 50 opakowań o zawartości
3 sztuk śliwek w czekoladzie
w każdym opakowaniu;
3. Krówki luzem w ilości 50 kg
4. Śliwki w czekoladzie luzem
w ilości 42 kg;
1. 50 opakowań o zawartości 5 sztuk
krówek w każdym opakowaniu;
2. 50 opakowań o zawartości 3 sztuk
śliwek w czekoladzie w każdym
opakowaniu;
3. Krówki luzem w ilości 30 kg;
4. Śliwki w czekoladzie luzem w
ilości 21 kg;

…………………zł

…………………zł

………………….zł

….……………..zł

II
TRANSZA

do 15 maja
2013 roku

do 26
sierpnia
2013 roku
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III
TRANSZA

Opakowania (krówek i śliwek w
czekoladzie) w kształcie świątecznej
choinki lub z motywem świątecznym:
a) krówki - 150 opakowań
o zawartości 10 sztuk krówek w
każdym opakowaniu ,
b) śliwki w czekoladzie –
150 opakowań o zawartości 10
sztuk śliwek w czekoladzie w
każdym opakowaniu

do 31
październi
ka 2013
roku

………………….zł

.…….…………zł

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie w kwocie :
- netto ………………….zł (słownie:………………………………..)
- brutto …………………zł (słownie:………………………………..)
- podatek VAT …………zł (słownie:………………………………..)
3. Wynagrodzenie za każdą dostarczoną transzę jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje
wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty
związane z przygotowaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za każdą dostarczoną transzę płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

1.

§4
Odbiór przedmiotu umowy
Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, tj. Łódź,
ul. Łąkowa 11 , pokój B-209od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 w transzach
określonych w §3 ust. 1 umowy.

2.

Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed każdą dostawą poinformuje o tym fakcie
telefonicznie lub e-mailem Zamawiającego.

3.

Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym.

4.

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i/lub jakościowych Zamawiający powiadomi o
tym fakcie Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem wyznaczając jednocześnie termin
dostarczenia brakującego towaru . Wykonawca winien dostarczyć brakujący towar w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

5.

W przypadku przekroczenia terminu określonego powyżej w ust. 4 niniejszego paragrafu
Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej o której mowa w § 6 ust. 2 umowy.

§5
Przedstawiciele stron
1. Ze strony Wykonawcy za realizację umowy odpowiada: ……………………………..
tel:................................, fax ………..………………., e-mail:……………………….
2. Ze strony Zamawiającego za realizację umowy odpowiada: …………………………….
tel:................................, fax ………..………………., e-mail:………………………………
§6
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za przekroczenie terminu dostawy
określonej w § 3 ust. 1 transzy w wysokości 1 % wartości brutto transzy, licząc za każdy dzień
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opóźnienia.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za dostarczenie niezgodnej pod
względem ilościowym i/lub jakościowym określonej w § 3 ust. 1 transzy w wysokości 1 %
wartości brutto transzy . Kara liczona będzie za każdy dzień opóźnienia liczony od daty o której
mowa w ust. §4 ust. 4 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2 umowy.
5. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania, bez
konieczności wykazania poniesionej szkody odpowiednio przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Zamawiającego z przysługującej
Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
7. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki
zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu, sporządzonego po dokonaniu uzgodnień między Stronami.
2. Wszelkie, ewentualne spory mogące powstać przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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