
  

     Zał. Nr 3   

Umowa -  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   

    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  sprzedaży  

    warzyw, owoców i jaj   wg  załącznika nr 1,  który  stanowi  integralną część  umowy.    

§ 2    

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu produktów  

wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej 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. 

 

3. Transport Wykonawcy powinien spełniać wymagania higieniczno- sanitarne określone          

w przepisach  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U.  

2006 r. Nr 171, poz. 1225 ) .  

 

4. Przedmiot dostawy powinien posiadać świadectwo przydatności do spożycia udostępnione 

na żądanie  Zamawiającego . 

 

5. Owoce, warzywa  i jaja  będą dostarczane w oparciu o odrębne ( pisemne lub telefoniczne ) 

zamówienia składane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, przynajmniej na 

dzień przed dostawą.   

§ 3   

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawianych produktów  w godz. 7.oo  –  

    9.oo  do  ośrodków Zamawiającego.   

 

2. Przyjmowanie  zamówionych produktów  będzie  następowało   w  ośrodkach   

    Zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu ich jakości  przez upoważnionych  

    przedstawicieli obu stron.  

 

3. 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. 

  

4. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć artykuły w I gatunku jakości  w opakowaniach   

     ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem higieny pojazdu i osoby dostarczającej  

     towar.  

 

5. Koszt transportu towaru ponosi Wykonawca.    

 

6.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 prac, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.   

 

§ 4   

1. W przypadku niespełnienia któregokolwiek  z warunków określonych  w § 2 ust. 3-4  oraz      

§ 3 ust. 1 i 4   Zamawiający może odmówić przyjęcia całej dostawy lub pojedynczego           

produktu nie spełniającego warunków. Wykonawca zobowiązuje się wymienić 

zakwestionowany towar pod względem jakościowym na towar tego samego rodzaju 

spełniający wymagania Zamawiającego. 

 

2. W przypadku nie dokonania wymiany Zamawiający  nie uiści wynagrodzenia za   

    dostarczony, nie spełniający umownych wymogów towar.  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną  za opóźnienie  

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

    godzinę  opóźnienia.  

 

4. 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. 

 

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

określonego najbliższą fakturą. 

 

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

   odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5   

Dostawy o których mowa w § 1 będą wykonywane przez Wykonawcę w okresie 01.01.2017r. 

-  31.12.2017 r.    

§ 6   

1.  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  należność za dostarczone artykuły wg cen 

jednostkowych poszczególnych artykułów z kolumny  cena średnia (cena brutto), 

publikowanych na stronie internetowej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce 

www.elizowka.pl  z dnia bezpośrednio poprzedzającego dostawę z uwzględnieniem upustu od 

ceny netto jakiego udzielił Wykonawca w  złożonej ofercie.   

 

http://www.elizowka.pl/


  

2. Zapłata będzie następowała przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego   faktury.  

§ 7 

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. 

 

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

    rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez strony umowy.   

 

4. Strony przewidują następującą  zmianę treści umowy:  

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

zmiana stawki i kwoty podatku VAT   odpowiednio do zmienionych przepisów prawa.  

 

§ 8   

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 9  

Spory, jakie mogą powstać na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.  

§ 10   

Umowę niniejszą  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.    

  

 

Zamawiający:      Wykonawca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 


