UMOWA NR

/2019/GP2

zawarta w dniu …………….. 2019 r. w Wieszowie, pomiędzy:
Gminą Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, NIP: 6452533560 reprezentowaną
przez Panią Beatę Supernok – Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie, na podstawie
pełnomocnictwa Wójta Gminy Zbrosławice, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………. zwaną/ym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
o poniższej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Dostawca sprzedaje i zobowiązuje się do dostawy pieczywa i ciast na potrzeby Punktu
Przedszkolnego przy Gminnym Przedszkolu nr 2 w Wieszowie, ul. Bytomska 144, 42-672
Wieszowa w ramach projektu . Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice
w okresie od …………………. do 30 czerwca 2019 r. do siedziby Zamawiającego zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem ofertowym i cenowym stanowiącymi
integralną część niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanej żywności, o której mowa
w ust. 1 oraz warunki transportu zgodne z wymogami HACCP.
§2
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Łączna wartość umowy netto wynosi: ………… zł (słownie: …………00/100), kwota VAT
………… zł (słownie: …………00/100 ), wartość brutto wynosi …………zł (słownie…………
00/100).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Jako dzień zapłaty faktury VAT ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
5. Strony stanowią, iż faktury lub rachunki należy wystawić z następującym oznaczeniem:
GMINA ZBROSŁAWICE
Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie
ul. Bytomska 144, 42-672 Wieszowa
NIP: 645 25 33 560
6. W cenie jednostkowej uwzględniono koszty transportu.
§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Ustala się termin obowiązywania umowy od …………………. do dnia 30.06.2019 r.

Projekt pn. ,,Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§4
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 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej oświadczenia pod
rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§5
WARUNKI DOSTAWY
Dostawa towaru realizowana będzie do siedziby Zamawiającego, w stałych terminach wzajemnie
uzgodnionych.
§6
KARY UMOWNE
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Sprzedający w razie opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniem z § 3 , zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości nie
dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potracenia należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzeniem Wykonawcy z faktury VAT.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawie nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, sądem właściwym do
ich rozstrzygnięcia, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIKI :
1. Opis przedmiotu zamówienia – zaproszenie do złożenia ofert
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy
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