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Załącznik nr 2 do zaproszenia 
 

UMOWA NR ...... 
 

zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, przy Placu 

Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946257811, REGON 431019514, zwaną 

dalej Zamawiającym lub Stroną, w imieniu której występuje Pani Anna Stasiak – dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo 

Słyszącej im. Jana Pawła II, z siedzibą w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny 4, a 

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

z siedzibą w ..................................................... przy ul.................................... reprezentowaną 

przez ......................................................................................................................... zwaną dalej 

Wykonawcą lub Stroną 

§ 1 

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa produktów mleczarskich, zwanych dalej 

produktami do prowadzenia zajęć „Pracownik gastronomii z modułem zdobienia stołów  

i obsługą kasy fiskalnej” w celu realizacji projektu „Lublin stawia na zawodowców”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 - 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 

Kształcenie zawodowe. 

 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę 

produktów określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. 

 3. Ilości produktów określone w formularzu o którym mowa w ust. 2, są szacunkowe i nie 

stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do ich nabycia. 

 4. Ilości, o których mowa w ust. 3, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Z tego tytułu 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego. 

 5. W przypadku pojawienia się na rynku nowego produktu, który będzie odpowiadać 

potrzebom Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo zamawiania innych niż określone  

w formularzu, o którym mowa w ust. 2,  produktów będących w ofercie Wykonawcy. 

 6. W przypadku wycofania z rynku produktów określonych w formularzu, o którym mowa 

w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów zamiennych, 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

§ 2 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy osobie 

trzeciej, ani też przelewać na nią swoich praw wynikających z umowy. 
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§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 

30.03.2019r. 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zamówień produktów telefonicznie, drogą 

elektroniczną lub faksem, nie później niż 3 dni przed oczekiwanym terminem dostawy. 

§ 5 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pełnowartościowych, w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia zamówienia i w ilościach określonych  

w zamówieniach, o których mowa w § 4. 

 2. Dostawy produktów odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 3. W uzasadnionych przypadkach godziny dostawy mogą być uzgadniane indywidualnie  

z przedstawicielem Zamawiającego. 

 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów na własny koszt i ryzyko, 

transportem spełniającym wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 5. Wykonanie dostawy obejmuje rozładunek i dostarczenie produktów do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego i następuje z momentem potwierdzenia odbioru 

produktów przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 6. Wykonawca dostarczy produkty w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, 

zawierających oznaczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 7. Opakowania, o których mowa w ust. 6, winny posiadać oznaczenia określające rodzaj, 

nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów odpowiadających obowiązującym 

normom technicznym, sanitarnym, jakościowym, w szczególności: 

 1) spełniających wymagania w zakresie jakości handlowej; 

 2) prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowanych; 

 3) spełniających wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych, także w zakresie technologii produkcji, 

wielkości lub masy; 

 4) spełniających wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji  

i oznakowania; 

 5) spełniających wymagania sanitarne, weterynaryjne, fitosanitarne określone dla danego 

produktu; 

 6) posiadających ważny termin do spożycia właściwy dla danego produktu. 
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§ 7 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu całości lub części dostawy, jeżeli dostarczone 

produkty nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszej umowie. 

 2. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przy odbiorze prawidłowości zamówionej 

partii produktów, w zakresie o którym mowa w § 6. 

 3. Jeżeli w czasie odbioru  Zamawiający stwierdzi wady dostarczonego produktu, 

zobowiązany jest złożyć w obecności przedstawiciela Wykonawcy reklamację w formie 

pisemnej. 

 4. Jeżeli dostarczone produkty posiadają wady, które mimo należytej staranności 

Zamawiającego nie mogły być wykryte w czasie odbioru, a po ich wykryciu 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomił Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrotu 

zakwestionowanego produktu. 

 5. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii produktów, jest 

zobowiązany uczynić to niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od 

otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

 6. Jeżeli Wykonawca nie dokona oględzin w terminie określonym w ust. 5 oznacza to, że 

uznał reklamację Zamawiającego. 

§ 8 

 1. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej 

wymiany zakwestionowanych produktów na wolne od wad, na własny koszt w terminie 

nie dłuższym niż 3 godziny. 

 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć terminy, o których mowa  

w ust. 1. 

 3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający 

może dokonać zakupu u innego Wykonawcy pomniejszając wielkość zamówienia. 

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi 

kosztami, tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, 

gdy cena zapłacona przez Zamawiającego będzie wyższa od ceny wynikającej  

z niniejszej umowy. 

 5. Poniesione koszty, o których mowa w ust. 4, w wysokości udokumentowanej 

rachunkami, zostaną potrącone z pierwszej po ich wystąpieniu, wymagalnej 

wierzytelności Wykonawcy. 

§ 9 

 1. W przypadku nie uznania reklamacji Zamawiającego lub w razie niezgodności stanowisk 

Stron w zakresie prawidłowości produktów, Strony niezwłocznie sporządzają protokół  

i pobierają próbki produktów. 

 2. Pobrane próbki Zamawiający przekazuje do właściwej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej, w celu zbadania prawidłowości dostarczonych produktów. 

 3. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą Strony. 
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 4. Jeżeli badania potwierdzą wadliwość produktów, koszt badania próbek ponosi 

Wykonawca. W przeciwnym przypadku, koszt badania próbek ponosi Zamawiający. 

§ 10 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aktualnych dokumentów potwierdzających  

spełnianie warunków określonych w niniejszej umowie, związanych z prawidłową 

realizacją  dostawy produktów. 

 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

 3. Uchylenie się Wykonawcy od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, oznacza nienależyte 

wykonanie umowy. 

§ 11 

 1. Wartość niniejszej umowy obliczona na podstawie przewidywanej ilości zamawianych 

artykułów oraz wg cen podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie cenowej wynosi: 

……………………………………zł netto 

…………………………………..zł VAT 

…………………………………..zł brutto 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………… 

 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za dostarczone 

produkty zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu, o którym mowa  

w § 1 ust. 2. 

 3. Ceny jednostkowe produktów, o którym mowa w ust. 2, są niezmienne przez cały okres 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 2. 

 4. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6 wynagrodzenia za dostarczone produkty 

będzie ustalane w oparciu o aktualne ceny na rynku. 

 5. Należność za dostarczone produkty płacona będzie przelewem w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

 6. Faktura winna być wystawiona w następujący sposób: 

 1) Nabywca:  

Gmina Lublin,  

Pl. Króla Władysława Łokietka 1,  

20-109 Lublin, NIP: 946-257-58-11; 

 2) Odbiorca, Płatnik i adres do korespondencji:  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej  

i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II,  

ul. Hanki Ordonówny 4,  

20-328 Lublin. 

 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu faktury w dniu zrealizowanej 

dostawy. 
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 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

 8. W przypadku nieterminowego opłacenia faktury, Wykonawca może żądać zapłaty 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

§ 12 

 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

 1) tytułu przekroczenia terminów, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 8 ust. 1, w wysokości 

5% wartości zamówionej partii produktów; 

 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 

10% łącznej wartości produktów określonej w formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 

2. 

 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 

od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% łącznej wartość 

produktów określonej w formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem § 14 

ust. 2 i 3. 

 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 2  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 

 5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, bądź 

wypełnienia innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 6. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywistej straty. 

§ 13 

 1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy niezbędne będzie przetwarzanie danych 

osobowych, których Wykonawca będzie administratorem, wdroży on odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony 

danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić 

wymogi obowiązującego prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. 

 2. Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy pozyska dane osób fizycznych, 

zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, 

podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 

oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której 

dane dotyczą. 

§ 14 

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po dniu 

złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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 2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy, nieterminowej 

i niekompletnej realizacji dostaw oraz dostarczania produktów niewłaściwej jakości,  

w szczególności w przypadku: 

 1) trzykrotnego nałożenia na Wykonawcę kar, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1; 

 2) trzykrotnej uzasadnionej reklamacji Zamawiającego; 

 3) trzykrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszania umowy. 

 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

§ 15 

 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej. 

 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach: 

 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

niniejszej umowy; 

 2) znacznych zmian cen na rynku, powodujących zmianę cen jednostkowych 

produktów, spowodowanych w szczególności: 

 a) zmianą stawki podatku VAT, 

 b) zmianą kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

podawanego przez GUS, 

 c) zmianą nośników kosztów tworzenia produktów, niezależnych od Wykonawcy. 

 3) zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

§ 16 

 1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia siebie nawzajem  

o każdej zmianie danych teleadresowych. 

 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub 

porozumienia Stron, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

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

 Wykonawca Zamawiający 


