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U M O W A   nr ……………….. 
 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  …………………….  r. w wyniku przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego z dnia ………………………………, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych pomiędzy następującymi Stronami: 
 
Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną „Bartek”  
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Norwida 4 
 
reprezentowaną przez: mgr Bożennę Walczak  –   dyrektora 
 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 
 
firmą  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w  ………………………………………………………………………………………………………………………... 

działającą na podstawie  zaświadczenia o wpisie do działalności  gospodarczej  Nr 

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

reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………………… –  ……………………………………………………………… 
 
zwanego w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia przygotowanie i dostawę (dowóz) obiadów dla uczestników 

półkolonii letnich prowadzonych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną  
„Bartek”. 

2. Przygotowane obiady powinny być jednodaniowe – drugie danie w naczyniach i ze 
sztućcami jednorazowego użytku.  

3. Obiady powinny być dowiezione do ośmiu lokali świetlic na terenie miasta. 
4. Szczegółowe wymogi w tym zakresie określa „Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia” (zał. do niniejszej umowy).  
 

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:   02.07.2012 r. 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:   24.08.2012 r. 
                                                                              

 
§ 3 

1. Za przygotowane i dowiezione obiady Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
………  zł  brutto  – za 1 porcję  (cena powinna uwzględniać cenę posiłku, 
opakowania i  dostawy). 
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2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie miesięczne zestawienie 
zawierające liczbę wydanych obiadów dla uczestników półkolonii. 

3. Wykonawca będzie wystawiał  faktury na koniec każdego miesiąca  z dołu, płatne w 
terminie do 14 dni  od daty ich otrzymania. 

                                                
 

§ 4 
Wykonawca przejmuje na siebie pełna odpowiedzialność za należyte przygotowanie posiłków 
oraz związane z tym obowiązki  
 
                                                                               § 5 
 
Zamawiający potrąca Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1. odstąpienia od umowy – 1 000 zł, 
2. za zwłokę w dostawie obiadów – 100 zł  za każdy dzień zwłoki. 
 

 
§ 6 

Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć z miesięcznym okresem pisemnego 
wypowiedzenia.  
 
 

§ 7 
Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
 
 

§ 8 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

§ 9 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. 
dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
                ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA : 
      

 

 

 
 


