UMOWA Nr …./ZŻM/2021
Zawarta w dniu ….................r. w Słupsku
pomiędzy: Miastem Słupsk Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-05-507
reprezentowane przez Agatę Michalak Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na
podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Słupska z dnia 7.03.2019 roku
zwanym dalej ,,Zamawiającym”
a
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
zwanym dalej ,, Wykonawcą-Dostawcą”
Strony zawierają umowę w wyniku wyboru oferty złożonej w ramach zamówienia, którego wartość
nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.). Niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy.
§1.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: jabłka z upraw ekologicznych z
certyfikatem poczynając od dnia podpisania umowy.
§2.
1. Dostawy będą realizowane przez cały okres trwania umowy w ilościach i terminach
wskazanych przez Zamawiającego.
2. Dostawy będą realizowane według cen wskazanych w załączniku do umowy.
3. Towar zostanie dostarczony na koszt Dostawcy do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w
Słupsku, tj.:
• Żłobek nr 1 – ul. Gen. Andersa 4
• Żłobek nr 2 – ul. 3-go Maja 78
• Żłobek nr 3 – ul. Łukasiewicza 4.
4. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu trwania umowy, na podstawie
każdorazowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
5. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy osobiście.
§3.
1. Zamówienia i odbiór dostawy będzie dokonywała osoba bądź osoby wyznaczone przez
Zamawiającego.
2. Osobą koordynującą wykonanie postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:
Agata Michalak.
§4.
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać jabłka z upraw ekologicznych z certyfikatem.
2. Jabłka jak również sposób ich dostawy do Zamawiającego winny spełniać wymogi określone
w stosownych przepisach sanitarno-epidemiologicznych.
§5.
1. Reklamacje dotyczące braków ilościowych lub jakościowych będą zgłaszane Dostawcy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności dostawy towaru Dostawca jest
zobowiązany uzupełnić braki w terminie 24 godzin.

§6.
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
• nieterminowego wykonania postanowień umowy
• nienależytego wykonania postanowień umowy.
§7.
1. Zapłata należności za poszczególne zamówienia towaru nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór towaru- przelewem
na konto Dostawcy.
2. Należność za zamówiony towar winna być wyrażona jako kwota netto plus kwota podatku
VAT.
3. Faktury powinny zawierać następujące dane:
Nabywca:
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
NIP: 839-10-05-507
Odbiorca:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
ul. Gen. Andersa 4
76-200 Słupsk

§8.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 04.01.2021 do dnia 31.12.2021.
§9.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla Zamawiającego.
3. Wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na
osoby lub podmioty trzecie.
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za porozumieniem w każdym czasie lub z
zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§10.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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