
Załącznik nr 2

UMOWA - WZÓR

Nr  …/2020

Zawarta w dniu ….............. r. w Rudzie Śląskiej  pomiędzy:

 Miastem Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego:
Plac Jana Pawła II 6 ;  41-709 Ruda Śląska  (NIP: 641-10-05-769)
Szkoła Podstawowa nr 41 im.Gwarków Rudzkich z siedzibą w Rudzie  Śląskiej
41-700  ul.Gierałtowskiego 15,  zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta
Ruda Śląska SP.077.2.197.2015  z dnia 26 luty 2015r. reprezentowana przez
mgr  Mariolę Kajzer – Dyrektora Szkoły zwanym dalej  „Zamawiającym”

a:

-..............…...............................................................................................................,
reprezentowanym przez: ……………………...............  zwanym dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem  umowy,  będącym  zamówieniem  publicznym,  udzielonym  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego, jest:
-  dostawa  artykułów  żywnościowych  (Pakiet  ...-  …......................................................)  dla
stołówki Szkoły Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej w asortymencie i ilościach podanych
szacunkowo przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej                 w skrócie SIWZ), dla
przeprowadzonego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
2.  Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowi  SIWZ  oraz  oferta,  na  podstawie  której
dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 (oferta) i nr 2 (SIWZ)
do umowy.

§2

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy ustala się do kwoty ….............. zł brutto
                                                                                                 
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawa  realizowania  zamówień  w  ilościach

uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i  posiadanych środków finansowych,  oraz do
ograniczenia  zamówienia  w zakresie rzeczowym,  co nie  jest  odstępstwem od umowy
nawet  w  części.  Podane  ilości  poszczególnych  produktów  mogą  ulec  zmianie,  w
zależności  od  faktycznych  potrzeb  Zamawiającego  z  zastrzeżeniem,  iż  zakupy  będą
dokonywane do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.

§3

1. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie od dnia 07.09.2020 r.  do
22.12.2020

2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy obowiązują
przez cały okres realizowania niniejszej umowy. 



§4

1. Każda  dostawa  dokonywana  jest  na  koszt  Wykonawcy,  jego  własnym  transportem,
przystosowanym  do  tego  celu,  zgodnie  z  wszelkimi  normami  i przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.

2. Dostawa  przedmiotu  zamówienia  następować  będzie  wg  potrzeb  Zamawiającego,  w
godzinach  od  6.00  do  7.00,  każdorazowo  na  podstawie  wcześniejszego  zamówienia
(pisemnie,  faksem,  mailowo  lub  telefonicznie),  określającego  ilość  poszczególnych
produktów.  Dostawa  winna  nastąpić  do  budynku  Szkoły,  znajdującego  się  w Rudzie
Śląskiej, przy ulicy Gierałtowskiego 15, do magazynu stołówki szkolnej.

3. Zamawiający,  bez  jakichkolwiek  roszczeń  finansowych  ze  strony  Wykonawcy
z  tym  związanych,  może  odmówić  przyjęcia  towaru  w  całości  lub  w  części  jeżeli
jakikolwiek  element  przedmiotu  zamówienia  nie  będzie  oryginalnie  zapakowany
i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą
nienaruszone.

4. Towar  dostarczony  do  Zamawiającego  winien  odpowiadać  normom  jakościowym
przewidzianym we właściwych normach dla poszczególnych produktów.

§ 5

1. Odbiór produktów następować będzie w Szkole Podstawowej nr 41  w Rudzie Śląskiej,
ul. Gierałtowskiego 15.

2. Z  czynności  odbioru  produktów przy każdej  dostawie,  zostanie  sporządzony protokół
odbioru, który będzie stanowił podstawę rozliczeń między stronami.

3. Osobą  upoważnioną  i  reprezentującą  Zamawiającego  przy  odbiorze,  będzie
każdorazowo  Pani  Ewa  Baucz  –  pracownik  Zamawiającego  lub  osoba  przez  nią
wyznaczona.

§6

1. Zamawiający jako  (dane do faktury):
     Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6
     41-709  Ruda Śląska   NIP:  641-10-05-769
     Szkoła Podstawowa nr 41;  41-700  Ruda Śląska ,  ul.Gierałtowskiego 15
2. zapłaci  Wykonawcy za dostarczony towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Wykonawca  wystawiać  będzie  fakturę  raz  na tydzień.  Zapłata  nastąpi  przelewem  na
konto Wykonawcy podanym na fakturze.

3. Zamawiający  będzie  płacił  Wykonawcy  za  dostarczony  towar  zgodnie  z  cenami
jednostkowymi  wynikającymi  ze  złożonej  przez  Wykonawcę oferty  w trybie  zapytania
ofertowego. Ceny te wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

§ 7

W  przypadku  rażącego  naruszenia  przez  jakąkolwiek  ze  stron  postanowień  niniejszej
umowy,  druga  strona  ma  prawo  do  rozwiązania  umowy  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia. W szczególności prawo takie przysługuje Zamawiającemu                    w
przypadku  nie  wywiązywania  się  przez  Wykonawcę  z  obowiązku  dostarczania
przedmiotu  umowy,  w ilości  i  jakości  wymaganej  przez  Zamawiającego.  Prawo  takie
przysługuje  Zamawiającemu  także  w  przypadku  3-krotnego  opóźnienia  w  terminie
dostawy.



Zamawiający  może  także  odstąpić  od  umowy  w  razie  występowania  istotnej  zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W związku z pandemią koronawirusa, oraz związanym z tym zawieszeniem przez Rząd RP
edukacji uczniów w placówkach oświatowych na czas bliżej nieokreślony, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówień towarów, aż
do momentu wznowienia nauki dzieci w szkołach.   

W razie wystąpienia sytuacji  o których mowa w niniejszym paragrafie,  Wykonawca może
żądać  wyłącznie  części  wynagrodzenia,  należnego  z  tytułu  faktycznego   wykonania
umowy, zgodnie z dokumentacją dostaw towarów.

§ 8

Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień niniejszej umowy  w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  zgodnie  z
warunkami określonymi w postanowieniach Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia,
dla przeprowadzonego zapytania ofertowego.
Ewentualne zmiany warunków umowy mogą mieć miejsce tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
a także przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

§10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia
stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowa została  spisana  w 2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze
stron.

Podpisy stron:

      Zamawiający:                                                                               Wykonawca:
                       


