UMOWA Nr …... /2018
zawarta w Sławnie w dniu ………. r. pomiędzy:
Gminą Sławno – Urzędem Gminy Sławno z siedzibą przy ul. M. C. Skłodowskiej 9,
76 – 100 Sławno, NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno –
Ryszarda Stachowiaka (zwaną dalej „Zamawiającym”),
a
……………………………………………………………………………………………..……
z siedzibą w …………………………………………………., NIP ……………………….....
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...
(zwanym dalej „Wykonawcą”),
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
zasady konkurencyjności w części nr …. zamówienia została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do świetlic
środowiskowych na terenie gminy Sławno, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
znajdującym się w zapytaniu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
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§2
Przedmiot umowy obejmuje dostawę artykułów spożywczych według oferty wykonawcy,
będącej załącznikiem do niniejszej umowy.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku
nr 1, gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.
Wielkość każdej dostawy, jej termin (dzień, godziny) oraz rodzaj zamawianego asortymentu
wynikać będzie z zamówień składanych przez osobę do tego wyznaczoną ze strony
Zamawiającego.
Zamówienia składane będą drogą telefoniczną lub elektroniczną w zależności od potrzeb
Zamawiającego w dniu dostawy do godziny 8.00.
Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni
wolnych od zajęć, zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca
przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.

§3
Zamawiający wskazuje, iż adres do którego należy dostarczać artykuły spożywcze,
to:…………………………………..
§4
Realizacja umowy rozpocznie się w dzień następny po dniu podpisania umowy i odbywać się
będzie sukcesywnie przez 5 dni w tygodniu nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Zamawiającego.

§5
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zadania oraz nie wnosi do nich
zastrzeżeń i uwag.
§6
1. Za realizację powyższego zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
Wartość netto całego zamówienia: …. zł,
VAT - ….zł,
Wartość brutto całego zamówienia: …. zł,
Słownie: ….
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość dostawy
wykonanej przez Wykonawcę.
3. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
4. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen
jednostkowych brutto nie wyższych od ustalonych wcześniej z Zamawiającym, zawartych
w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr ……… do niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu 80% wartości zamówienia podstawowego,
jednocześnie korzysta z prawa rozszerzenia dostawy do 30% wartości zamówienia
podstawowego przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
6. Wykonawca
otrzyma
wynagrodzenie
za
faktycznie
zamówioną
i dostarczoną ilość towarów.
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§7
Wynagrodzenie o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, będzie wypłacane na podstawie
faktur wystawianych każdorazowo na koniec miesiąca, zawierających zbiorcze
zestawienie wszystkich artykułów spożywczych dostarczonych w danym miesiącu.
Podstawą zapłaty za realizację przedmiotu umowy będą faktury wystawione przez
Wykonawcę na następujące dane:
1) Nabywca:
Gmina Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno,
NIP: 499-052-36-66,
płatnik – odbiorca:
Świetlica Środowiskowa gminy Sławno, Żukowo 65, 76-100 Sławno,
Termin płatności wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

§8
1. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
wyznacza się: ……………………………………………………………………………….
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
się: ……………………………………………….………………………………….………
§9
Dostarczane artykuły spożywcze muszą być świeże, w nienaruszonym stanie. W przypadku
stwierdzenia, że dostarczone produkty nie spełniają tych wymogów, Wykonawca wymieni je
na nowe na własny koszt.
§ 11
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
lub przerwał ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego umowy nie
wykonuje,
2) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
3) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej
zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 12
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) ogłoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu działalności.
2. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 powoduje skuteczność
działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres
wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 18
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Zapytanie ofertowe,
2) oferta Wykonawcy.
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