
UMOWA NR …/ 2018 

Zawarta w dniu   19. 12. 2018 r. pomiędzy: Gminą Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin                  

w imieniu której występuje: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21,  

20-301 Lublin reprezentowana przez BOŻENNĘ KOWALIK , zwaną w  dalszej części umowy NABYWCĄ, a firmą  

FRUTPOL”- Elżbieta Gospodarek Jakubowice 133 reprezentowaną przez 

............................................................................... ................................................................. zwaną w dalszej treści Dostawcą. 

                                                                                                     §1 

Nabywca towarów i usług jest: Gmina Lublin ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811. 

§2 

Odbiorca towarów i usług jest : Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 

21,20-301 Lublin.        

§3 

Płatnikiem faktury VAT za dostarczone artykuły będzie GMINA LUBLIN, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 

Lublin, NIP: 946 257 58 11, ODBIORCĄ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. 

Bronowicka 21,20-301 Lublin.  

       §4 

Należność zostanie zrealizowana przelewem na konto Dostawcy w terminie wskazanym w fakturze. 

§5 

Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę z dnia 14.12.2018r. na ……………..…,  

do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. J. Korczaka w Lublinie.  

§6 

Dostawca zobowiązuje się dostarczać cyklicznie według zamówienia na  …………………….. do stołówki szkolnej w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 26 im. J. Korczaka w Lublinie ul. Bronowicka 21,20-301 Lublin.        

Dostawa będzie realizowana w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. po każdorazowym zamówieniu 

telefonicznym, terminie i godz. Wskazanym przez Zamawiającego.  

 

§7 

Cenę realizacji dostawy ustalono według cen jednostkowych zgodnie z przyjętą ofertą stanowiąca integralną część umowy, 

która nie podlega zmianie. Cena wszystkich zamówionych i dostarczonych produktów nie może ulec zmianie w okresie 

trwania zawartej umowy.  

§8 

Dostawca oświadcza, że posiada stosowne zaplecze i spełnia wymagania prawem warunki niezbędne do wykonywania 

niniejszej umowy zgodnie z przepisami  o zamówieniach publicznych. 

§9 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar o najwyższej jakości, a w przypadku dostawy towaru niespełniającego norm, 

Zamawiający ma prawo do jego reklamacji (zwrotu). Dostawca zobowiązuje się przestrzegać terminów  i godz.  wskazanych 

w zamówieniu przez Zamawiającego , w przypadku nieprzestrzegania powyższych wytycznych NABYWCA ma prawo 

zwrotu towaru. 

§10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§11 

W  przypadku dużych podwyżek cen hurtowych  nie wynikających z winy dostawcy możliwe jest zawarcie aneksu do 

umowy 

                                      §12    

Umowa może być wypowiedziana w czasie jej trwania przez obie strony w formie pisemnej z zachowaniem  

trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku częściowego niewykonania umowy lub nienależytego wykonania 

umowy przez każdą  ze stron. 

       §13 

W kwestiach Nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

       §14 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy  będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy rzeczowo dla 

siedziby zamawiającego. 

       §15 

 

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

 

        ZAMAWIAJĄCY:                                               DOSTAWCA 

 


