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UMOWA nr  CKS/M/244 – 1/13 

Zawarta w dniu 02.01.2013r. w Szczecinie 

pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40  

reprezentowanym przez:  

Dyrektora -  mgr Macieja Parobczego upoważnionego przez Prezydenta Miasta Piotra Krzystka  

do dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z udzieleniem 

zamówienia publicznego na mocy upoważnienia z dnia 30.09.2010r.  

Główną Księgową -  mgr Dorotę Słowiak  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

 

reprezentowanym przez:  

zwanym dalej Wykonawcą. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania  

w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą  

na dostawę żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie  

przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa asortymentu zgodnie z formularzem cenowym 

załącznik nr 1 a na rzecz Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,  

przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49 zwanego w dalszej treści umowy Zamawiającym. 
 

§2 

Umowa zostaje zawarta na okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. 

Rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie natychmiastowym, w przypadku dwukrotnego 

stwierdzenia nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: 

1) dostarczenia asortymentu niezgodnego z zamówieniem, 

2) odmowa wymiany asortymentu na wolny od wad, 

3) dostarczenie zamówienia o czasie, i miejscu innym niż podany w § 4 ust 1. 

 

Wartość kontraktu nie przekroczy kwoty …………………….. zł brutto (słownie:…………………) 



Wzór umowy  

2 

 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości produktów, gdyż podane ilości 

są ilościami szacunkowymi. Zamawiający może nie wykorzystać do 30% wartości zamówienia. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

§3 

Towar będzie zamawiany według dyspozycji Zamawiającego drogą telefoniczną  lub faksem. 

Prawidłowy przebieg realizacji dostaw ze strony Zamawiającego będzie realizowała: 

 ul. Mazurska 40, pani Iwona Szwala  (091) 488 52 88 lub (091) 488 72 22 

 ul. Rydla 49,  (091) 462 84 00 wew.37 

 

natomiast ze strony Wykonawcy nadzorować będzie ……............................tel. ……………………… 

Wykonawca nie może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innej osobie. 

§4 

Obowiązki Wykonawcy:  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przy ul. Mazurskiej 40  

i przy ul. Rydla 49 pełnowartościowy, zamówiony towar  na dzień podany przy zamówieniu  

w godz. 6:30 – 7:30 w ilościach określonych przez Zamawiającego przy zamówieniu towaru. 

2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na swój koszt własnym transportem, który spełnia 

wymogi systemu HACCP. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów reklamacji, w przypadku nie uznania 

reklamacji przez Wykonawcę rozstrzygnięcie sporu nastąpi na drodze sądowej. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej partii towaru Wykonawca ma obowiązek 

wymienić towar na wolny od wad w ciągu do dwóch godzin od czasu stwierdzenia wady 

danego towaru. 

 

§5 

Wykonawca oświadcza, że asortyment będące przedmiotem umowy jest dopuszczony  

do powszechnego stosowania i posiada wszelkie wymagane certyfikaty, zezwolenia i atesty.  

 

§6 

Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 

1. zamawiania, przyjęcia i odbioru towaru 

2. otrzymania faktury 

3. zgłaszania reklamacji 

4. korygowania ilości i asortymentu, wymienionych w §1 umowy, upoważniona jest przy: 

 

- ul. Mazurskiej 40 Iwona Szwala, Urszula Wełnińska 

- ul. Rydla 49 Iwona Szwala, Danuta Kołakowska – Milewska  



Wzór umowy  

3 

 

§7 

Obowiązki Zamawiającego:  

1. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia zamówionego towaru. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru wolnego od wad  

w przypadku stwierdzonej złej jakości produktu na koszt Wykonawcy  

zgodnie z §4 pkt.4. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do składania zamówienia w formie określonej w §3.  

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostawy towaru odbywać się będzie fakturami 

częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez  Wykonawcę  

odpowiedniej części   zamówienia  i dokonaniu  jej  odbioru  przez  Zamawiającego.    

5. Forma płatności: przelew 21 dni od dnia dostarczenia asortymentu i faktury vat. 

6. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty 

ustawowych odsetek. 

7. Nie dokonanie lub opóźnienie należności za dostarczony towar nie upoważnia 

Wykonawcę do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru. 
 

§8 

Kary umowne:  

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

umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1). w wysokości 20% wartości zamówionej partii dostawy, jeżeli towar nie zostanie 

dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

W celu zwolnienia się od obowiązku zapłaty kary umownej Wykonawca obowiązany  

jest wykazać, że brak dostawy nastąpił z przyczyn niezależnych od niego. 

2). w wysokości 10% wartości partii dostawy za dostarczenie towaru w ilości  

nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe) 

3). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości zamówionej 

partii za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru . 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponoszonego 

w wysokości kar umownych. 

§9 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd Powszechny w Szczecinie. 
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§10 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

§11 

Odstąpienie od umowy : 

1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 

 

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należytego z tytułu wykonania części umowy. 
 

 
§12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. 

Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 , poz. 93 z póź. Zmianami) 

 

 

 

Szczecin dnia, 02.01.2013r. 

 

 

.....................................................................      ............................................................. 

        (data i podpis Zamawiającego)                 (data i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 


