UMOWA ZSPS Nr 4/2021
na dostawę mięsa i wędlin

zawarta dnia …………………………………..r w Szewcach pomiędzy:
Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała NIP: 915-16-03-764
reprezentowana przez:
Annę Białecką - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szewcach ul. Strzeszowska 7, 55114 Wisznia Mała
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Umowa została zawarta zgodnie z procedurami wewnętrznymi określonymi w Regulaminie
udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę artykułów spożywczych do kuchni
Przedszkola Publicznego w Strzeszowie, ul. Lipowa 35, 55-114 Wisznia Mała
Na dostawę mięsa i wędlin na kwotę 35 000 zł w tym podatek VAT 1750 zł, na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
2. Wszelkie towary w zakresie wymogów jakościowych muszą spełniać normy polskie i normy UE.
3. Podane ilości zamówionych towarów będzie uzależnione od rzeczywistych potrzeb wynikających
z działalności bieżącej Zamawiającego.
4. Dostawa przedmiotu umowy będzie następować w częściach, sukcesywnie i z częstotliwością
wynikającą z potrzeb Zamawiającego.
5. Strony dokonają wszelkich rozliczeń stosownie do wysokości zamówień częściowych na dostawy
poszczególnych towarów.
§2
1. Dostawy Wykonawca będzie realizował do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie, ul. Lipowa 35.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji niniejszej umowy zapewnić dostarczenie towaru
we wskazane miejsce własnym transportem wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego, w
całości na koszt Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia towaru i utratę jego właściwości bądź jakości,
powstałe w czasie transportu. Odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru
przechodzi na Zamawiającego z chwilą złożenia w magazynie Zamawiającego. Towary uszkodzone,
zniszczone lub niepełnowartościowe w chwili dostawy nie podlegają złożeniu do magazynu
Zamawiającego i są uznawane w tej części za brak dostawy towaru.
3. Każdorazowa wielkość poszczególnych dostaw i terminy ich realizacji będą określane przez
Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub drogą mailową.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów na własny koszt i ryzyko, odpowiednim

przystosowanym do przewozu i rozładunku środkiem transportu w godzinach 7:00 - 15:00.
4. Termin wymagalności poszczególnych dostaw zamówionych w powyższy sposób ustala się zgodnie
z dyspozycją wskazaną przez Zamawiającego lub jego upoważnionego pracownika. Zamawiający
upoważnia intendentkę Przedszkola do kontaktu z Wykonawcą, uzgadniania szczegółów dostawy i
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składania zamówień częściowych w ramach niniejszej umowy, w tym wskazywania terminów
poszczególnych dostaw częściowych.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówionej dostawy częściowej,
niezgodności dostarczonego towaru z umową albo ukrytych wad jakościowych, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o stwierdzonych brakach, jednocześnie odmawiając przyjęcia
towaru, albo wzywając do niezwłocznego odbioru, w zależności od czasu dostrzeżenia wady towaru.
Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy towar nie później niż w terminie 24 godzin od daty
zgłoszenia wady Wykonawcy
6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 24 godzin od daty
stwierdzenia wady) dostarczyć zastępczą partię towaru, wolną od wad bez żądania dodatkowych
opłat z tego tytułu. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi na tych samych zasadach co dostawa
pierwotna.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za poszczególne dostawy częściowe należności
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po potwierdzeniu odbioru kompletnego
i niewadliwego towaru, którego dotyczy faktura, doręczonych do siedziby Zamawiającego. Termin
zapłaty danej faktury nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
2. Faktury VAT wystawiane dla Zamawiającego przez Wykonawcę winny zawierać dane określające
szczegółowy wykaz towarów, ich ilość, ceny jednostkowe i wartość łączną.
3. Wysokość należności objętych poszczególnymi fakturami, będzie stanowić iloczyn faktycznie
dostarczonej ilości towarów i cen jednostkowych poszczególnych towarów.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonaną część umowy.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2006
Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe Wykonawcy określająca szczegółowo
przedmiot zamówienia z wyszczególnieniem asortymentów.
3. Strony zastrzegają, iż Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 kc).
4. Strony ustalają, iż wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (za
wyjątkiem przypadków, gdy strony w umowie uznają za wystarczające przesłanie informacji faxem,
mail lub telefonicznie), jeżeli zostaną przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w
inny sposób potwierdzający doręczenie drugiej stronie.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres będą uważane za skuteczne.
§7
Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Wykonawcy i
Zamawiającego na okres od dnia 01.01.2021r do dnia 31.12.2021r.
Zamawiający:

Wykonawca:
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