FK.271.2.2020
Załącznik Nr 4
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

UMOWA nr

zawarta w dniu ……………….….. w Wysokiem Mazowieckiem pomiędzy Przedszkolem Miejskim Nr 2 w
Wysokiem Mazowieckiem ul. Wołodyjowskiego 2, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – mgr Iwonę Mojkowską
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą
w ……………………………………………………… reprezentowanym przez:
1.

…………………………………………

2.

…………………………………………

zwanym w treści umowy „Dostawcą” o treści następującej:
§1
Przedmiotem umowy są sukcesywne bezgotówkowe dostawy artykułów spożywczych w ilościach, asortymencie
i cenach wymienionych w załączniku Nr 1 części ……. do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową z
dnia 30 stycznia 2020 r. sporządzoną w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z 30 stycznia
2020r. Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony z dnia 30 stycznia 2020 r. (data publikacji
ogłoszenia o przetargu ) na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem.
§2
1.

Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę i sprzedaż a Zamawiający do nabycia
w/w artykułów zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ.
Miejsce wykonywania dostaw: wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia Przedszkola Miejskiego
nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.
§3

2.

1.
2.
3.

Wszelkie koszty transportu ponosi Dostawca.
Do każdej dostawy musi być dołączony dokument WZ z zawartością dostawy.
W/w artykuły powinny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, sanitarnym i smakowym oraz
PN jakościowej. Ocena ich jakości należy do Zamawiającego. Może on odmówić przyjęcia towaru, jeżeli
nie spełniają wymogów określonych umową.
Dostawca gwarantuje, że ceny nie ulegną podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.

4.

§4
1.
-

Wykonawca dostarczy artykuły spożywcze do Zamawiającego w zależności od asortymentu:
warzywa i owoce – codziennie do godziny 7:30 lub według potrzeb zamawiającego
mięso i przetwory mięsne – codziennie do godziny 8:00 lub według potrzeb zamawiającego
mrożonki i ryby – codziennie do 8:00 lub według potrzeb zamawiającego
nabiał – codziennie do godziny 6:30 lub według potrzeb zamawiającego
pieczywo – codziennie do godziny 7:00 lub według potrzeb zamawiającego
przetwory mączne, przyprawy i inne – jeden raz w tygodniu do 11:00 lub według potrzeb
zamawiającego.
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2.

zamówienie na każdą z dostaw Zamawiający złoży, telefonicznie lub za pomocą faksu, w dniu
poprzedzającym dostawę.
§5

1.

Zapłata należności dokonywana będzie przelewem nie później niż w ciągu
………….. dni od dnia otrzymania faktury – rachunku na konto Dostawcy
......................................................................................................................
przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, które będą zawierały następujące dane
Zamawiającego :

NABYWCA:
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 722-159-74-83
ODBIORCA:
Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Wołodyjowskiego 2
18-200 Wysokie Mazowieckie
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę
bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§8
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
§9
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 11
Umowa obowiązuje:12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wyłączeniem miesiąca lipca 2020 r.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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