
 

 

 

UMOWA DOSTAWY NR 2/ST/2013 

 

Zawarta w dniu ………….. r. w Szczecinie pomiędzy Gmina Miasto Szczecin, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 3, ul. Orawska 1, zwanym w treści umowy Zamawiającym,                  

w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor Szkoły – mgr Grzegorz Szymkowiak 

a …………………………………………… zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu 

i na rzecz którego działają: ………………………………….. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§1 

 

Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę warzyw, przetworów 

warzywnych i owoców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

Na warunkach zawartych w ofercie z dnia …… r. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

Łączna należność zamówienia wynosi ………….. zł brutto i w czasie trwania umowy nie 

może zostać podwyższona. 

 

 

§2 

 

Umowa została zawarta na okres od 01 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 

 

§3 

 

Towar będzie zamawiany drogą telefoniczną lub pisemną-zamówienie, fax. Towar ma być 

dostarczony do Zamawiającego w ciągu doby od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. 

 

§4 

 

Świadczenia Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamówiony przez 

Zamawiającego towar w terminach i ilościach kreślonych przez Intendenta, 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem - loco magazyn 

Zamawiającego. 

3. Dostawy towaru o niskiej jakości stanowią podstawę do rozwiązania niniejszej 

umowy. 

 

 

§5 

 

Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionego towaru jest faktura lub wz 

podpisana przez wykonawcę i potwierdzona przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§6 

 

Do reprezentowania Wykonawcy w zakresie: 

1. zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, 

2. odbioru faktur, wz, 

3. zgłaszania reklamacji, 

4. korygowania ilości asortymentów zamówionych,  

upoważnioną osobą jest intendent Beata Armonajtis lub inny wytypowany pracownik 

stołówki. 

 

§7 

 

Świadczenie Zamawiającego: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru w ciągu 1 

dnia od daty jego odbioru. 

2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, 

który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 2 dni od daty jej otrzymania. 

3. Zamawiający zapłaci za towar  zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

4. Ustalone ceny nie podlegają zmianie ani waloryzacji przez cały okres trwania umowy. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie 

fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego i dokonaniu odbioru. 

6. Zapłata następować będzie na podstawie otrzymanej faktury, przelewem w terminie 

14 dni na konto …………………………………………………………………….. 

7. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia 

Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 

 

§8 

 

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 w wysokości 1% wartości partii dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jeżeli 

towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

 w wysokości 1% wartości towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki 

ilościowe, jakościowe), 

 w wysokości 1% wartości partii za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

 

§9 

 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd Powszechny w Szczecinie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§10 

 

Zmiana umowy: 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§11 

 

Odstąpienia od umowy: 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku wskazania w punkcie poprzednim Wykonawca może zażądać jedynie  

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§12 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy – warunki gwarancji: 

1. terminowe dostawy zgodnie z zamówieniami, 

2. wysoka jakość towaru, 

3. możliwość zwrotu towaru, który nie spełnia wymogów jakościowych na koszt 

Wykonawcy, 

 

§13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny 

oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010 r., 

poz.759) z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCY 

 

 

  

 

 


