
Załącznik nr 2 

 

 

U M O W A   Nr ………………………… 

 
 

 Zawarta w dniu ……………………… 2019 roku w Skaryszewie pomiędzy Gminą Skaryszew  

z siedzibą: 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6, zwaną dalej „Zamawiającym" 

którą reprezentuje:   

Dariusz Piątek - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew  

przy kontrasygnacie: 

Agnieszka Siara - Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”  

 

została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa suchej karmy dla zwierząt (psów) 

przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie.  

2. Szacowana wartość na zakup karmy w czasie obowiązywania umowy nie przekroczy                           

28 600,00 zł brutto. 

3. Oferowana przez Wykonawcę karma posiada aktualny termin przydatności do spożycia, nie 

krótszy niż 3 miesiące licząc od daty jej dostawy. 

 

§2. 

1. Strony ustalają następujące warunki dostawy karmy : 

 

1. wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał karmę, na podstawie zapotrzebowania 

przesłanego przez Zamawiającego faksem lub e-mailem, na adres Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Skaryszewie ul. Dzierzkowska.    

2. karma musi być fabrycznie pakowana w oryginalne i nienaruszone opakowania.  

3. po dostarczeniu karmy Zamawiający dokona odbioru pod względem ilości i jakości karmy  

w terminie 3 dni, licząc od daty dostawy. 

4. zapłata za dostawę karmy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez 

zastrzeżeń przez uprawnionego pracownika Zamawiającego lub dokument WZ.  

5. wykonawca odpowiada za terminowe dostawy karmy zgodnej z przedmiotem zamówienia.   

 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania dostawy w terminie 7 dni roboczych, od dnia 

otrzymania zapotrzebowania od Zamawiającego, na wskazany wyżej adres. 

 



§3. 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.   

 

§4. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać karmę przez cały okres trwania umowy, zgodnie  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego,    

 

§5. 

1. Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonanie usług objętych niniejszą 

umową :  

 

1. za wykonaną dostawę karmy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na 

podstawie iloczynu faktycznie dostarczonych kilogramów karmy oraz ceny jednostkowej 

netto + VAT ( zgodnie z ofertą Wykonawcy ) 

2. rozliczenie następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury w terminie 14 dni od daty jej złożenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury, w ciągu 7 dni od daty jej 

otrzymania. W przypadku zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia 

faktury korygującej. 

4. ceny podane w ofercie cenowej nie będą podlegały waloryzacji do końca trwania umowy.    

 

§6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

 

1) za każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy karmy, o którym mowa w § 2 ust. 2 –  

w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 

pkt 1) umowy, 

2) za dostawę karmy nie spełniającej warunków umowy – w wysokości 5% wartości brutto 

wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 10% łącznej wartości brutto dotychczas wypłaconego wynagrodzenia, 

obliczonego na zasadach określonych w § 5 umowy. 

 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, w przypadkach określonych  

w ust. 1 z wynagrodzenia naliczonego przez Zamawiającego za konkretną dostawę karmy. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznej wartości dotychczas wypłaconego 

wynagrodzenia, obliczonego na zasadach określonych w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy. 

 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za szkodę na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

 

 



§7. 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy gdy : 

1) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie, o którym mowa w  § 3, mimo 

pisemnego wezwania i wyznaczenia kolejnego terminu przez Zamawiającego, 

2) wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie § 2 umowy, pomimo 

pisemnego upomnienia przez Zamawiającego i wezwania do ich realizacji, 

3) Wykonawca ogłosił upadłość firmy lub ją rozwiązał,   

 

§8. 

    W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksy 

Cywilnego. 

 

§9.   

    Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy 

miejscowo i rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 

§10. 

    Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:                                    

 
 
 
     …………………………………………………..                                          ………………………………………….. 
            (Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew) 
 

 
 
 
 
    ………………………………………………….. 
           (Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew) 

 
 
 
 
 
 


