UMOWA NR …./ZP/2022
zawarta w dniu ……………2022 roku w Lublinie
pomiędzy:
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez Pana
Marka Krukowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, na
podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” wyłonionym w trybie zapytania ofertowego o
cenę, w wyniku którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa mebli do szkolnej stołówki, w ramach
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ( zwiększenia lub zmniejszenia ) ilości
asortymentu podanego formularzu ofertowym w zależności od wysokości
zabezpieczonych środków finansowych.
3. Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego wyposażenie, jeżeli
stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać
wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz.
Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14
oraz:
1) posiadać deklarację CE;
2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
sporządzone w języku polskim.
Natomiast wyposażenie jeżeli nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, musi spełniać wymagania, o których mowa powyżej w pkt. 2), 3)
§2
1. Dostawa zrealizowana będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby
Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie artykuły objęte niniejszą umową są artykułami
wolnymi od wad i kompletnymi.
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§3
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego
towaru, towaru o obniżonej jakości lub braków ilościowych, Zamawiający złoży
reklamacje a Wykonawca usunie ją w terminie niezwłocznym.
2. Reklamacje będą składane telefonicznie lub elektronicznie przez osobę
odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego i niezwłocznie
potwierdzone na piśmie.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1., Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości …………………………………………………
słownie: (……………………………………………………………………………………………………………………)
2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto
............................ i podatek 23 % VAT – ……………………
3. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury
zbiorczej wystawionej przez Wykonawcę w terminie przynajmniej 21 dni od daty jej
otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
§5
1. Dostawa wyposażenia powinna nastąpić nie później niż do dnia 30.09.2022r.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych
w przypadku:
- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
liczony od upływu terminu określonego w §5
- opóźnienia w usunięciu wad – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
określonego w §5
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.
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§7
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 5 lat, liczone od daty
dostawy wyposażenia.
§8
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 11
Załącznik: formularz ofertowy

Wykonawca

Zamawiający
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