
                                                      Załącznik Nr 3  

U M O W A  - Wzór  

 
zawarta w dniu .....................2016 r. pomiędzy Gminą Lublin -  Zespołem Ośrodków 

Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28 ,  NIP 946-18-45-970, 

reprezentowanym przez  

Marię Pawelę  - Dyrektor  Zespołu 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   

a   ................................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez ............................................................................................................... 

NIP  .......................   REGON ............................... 

prowadzącym działalność gospodarczą o Nr  ..........   zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”      

o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania  

    ofertowego -  Art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień   publicznych    

    Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania   obowiązek  dostawy                        

    i sprzedaży artykułów spożywczych wg  załącznika nr 1, który stanowi   integralną część   

    umowy. 
    

 2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia  ilościowego   

     zakupu poszczególnych  artykułów,  wyszczególnionych  w załączniku nr 1,  do 20 %                  

     w skali roku,   co nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec  

     Zamawiającego. 

§ 2 

1. Dostawy,  o  których  mowa  w  §1  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  okresie                          

    od 01.12.2016 r.  do   31.12.2017 r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły , o którym mowa w § 1 umowy do   

    Ośrodków   Zamawiającego  w godz. 7.oo -10.oo własnym środkiem transportu i na własny  

    koszt .  

3.  Przyjmowanie zamówionego towaru będzie następowało w ośrodkach Zamawiającego, po  

     wcześniejszym    sprawdzeniu ich jakości przez przedstawicieli obu stron.  

4. Ośrodki  Zamawiającego:    

  Centrum Usług Socjalnych – ul. Lwowska 28,  

  Środowiskowy Dom Samopomocy –  ul. Nałkowskich 78,   

  Dzienny Ośrodek  Adaptacyjny – ul. Poturzyńska 1,        

  Ośrodek  Wsparcia „Benjamin”  - Zbożowa 22A. 
 

5.  Artykuły spożywcze  będą dostarczane   w oparciu o odrębne ( pisemne lub telefoniczne ) 

zamówienia składane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, przynajmniej 

na dzień przed dostawą.   

6. Wykonawca zapewni  towar wysokiej jakości, świeży, opakowany   i przewożony                     

    w odpowiednich warunkach sanitarnych.  

7. Do każdej partii przedmiotu dostawy powinien być dołączony dokument dostawy                      

    i  informacje o terminie przydatności artykułu do spożycia.  



8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców,   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub 

zaniechania podwykonawców jak za własne oraz ponosi  odpowiedzialność za jakość                         

i terminowość  dostaw, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.   

 

§ 3 

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę  ……………..……  złotych brutto  (słownie: 

………………………………………………………………………………….…………….….  

zgodnie z przyjętą ofertą  Wykonawcy. 
 

2.  Kwota wymieniona  w ust.1 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku,                  

     o którym mowa w § 1 ust. 2.,  
 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczone artykuły      

    zgodnie z fakturą wystawioną wg cen wynikających z przyjętej oferty – Zał. nr 1 do  

    umowy.  
 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do utrzymania cen przedstawionych w ofercie – Zał. nr 1 do  

    umowy przez cały okres obowiązywania umowy.  
 

5. Zapłata należności za towar będzie następować przelewem na konto Wykonawcy zgodnie           

    z fakturą w  terminie 21 dni licząc od daty  otrzymania  faktury. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną  za opóźnienie  

    w dostarczeniu zamówionej partii towaru w wysokości 5 %  jej wartości za każdą godzinę 

    opóźnienia.  
 

2. W przypadku opóźnienia spowodowanego okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy 

Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych. Warunkiem odstąpienia od 

naliczenia kar umownych jest uprzednie poinformowanie Wykonawcy za pośrednictwem 

telefonu, faksu lub poczty elektronicznej o przyczynie i przewidywanym czasie opóźnienia. 
 

3. Kary umowne zostaną potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia za dostawę towaru 

określonego najbliższą fakturą. 
 

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wyrządzonej szkody, Zamawiający może dochodzić 

   odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

1. Strony zastrzegają sobie wypowiedzenie umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  

    wypowiedzenia.    Termin wypowiedzenia kończy swój bieg z ostatnim dniem miesiąca. 

2. W przypadku utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania przedmiotu umowy   

     Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

 

 



§ 6 

1.Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron na piśmie    pod 

rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez strony umowy.   
 

2. Strony przewidują następującą  zmianę treści umowy: 

2.1.  W przypadku zmiany ustawy  z dnia 11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług – 

zmiana stawki i kwoty podatku VAT  oraz wynagrodzenia  brutto, odpowiednio do 

zmienionych przepisów prawa.  

 

2.2.  W przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem 

dostawy. Wobec powyższego można  dostarczać odpowiedniki towarów objętych umową                

o parametrach nie gorszych niż towary wskazane w ofercie, przy zachowaniu ceny ofertowej 

dla danego towaru pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy   

Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 8 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. 

W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd  

odpowiedni dla Zamawiającego. 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

          

    Zamawiający :            Wykonawca:                  

  

 

 

        ……………………….             …..………………………                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


