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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019 

 

UMOWA 
 

zawarta w dniu …............................... w Łącku pomiędzy: 

Gmina Łącko, 33-390 Łącko NIP 734 351 47 42 reprezentowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Łącku 33-390 Łącko 284 

zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

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

a 

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

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

NIP ….........................................................................., REGON …..................................................................... 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy ,,Wykonawcą” 

reprezentowaną przez …....................................................................................................................................... 

 

§ 1 

Informacje wstępne: 
1. W związku z rozstrzygniętym przetargiem znak: ZSP/K/II/26/1/2019 Zamawiający zleca a Wykonawca 

przyjmuję do wykonania części nr ….......................... zamówienia publicznego pn.:, ,Sprzedaż – dostawa 

artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku” 

2. Dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć 

szkolnych i przedszkolnych. 

 

§ 2 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą ,,Sprzedaż – 

dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku”. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów żywieniowych. 

3. Przewidywana ilość artykułów żywieniowych określa załącznik nr 1. 

4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z telefonicznym lub pisemnym zamówieniem. 

5. Artykuły żywieniowe dostarczone zostaną na miejsce własnym transportem Wykonawcy                                     

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 9.30. 

 

§ 3 
Umowę zawiera się na okres 11 miesięcy z mocą obowiązywania od 02.01.2020r.. do 30.06.2020r.   

 

§ 4 
1. Wszystkie artykuły żywieniowe stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą być: 

- jakość zgodna z wymogami dla danego produktu normami, 

- opakowanie zgodnie z wymaganymi dla danego produktu normami, 

- świeżość, odpowiedni dla danego produktu termin ważności. 

2. Artykuły spożywcze oraz ich transport muszą spełniać wytyczne zawarte w systemie jakości HACCP. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania lub niewykorzystania całego asortymentu                      

w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, na 

zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy dostaw                       

w  zamówieniu podstawowym. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe 

zobowiązany będzie do przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek                

i warunków nie mniej korzystnych niż zastosowanie w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 5 
1. Wykonawca odpowiada za transport artykułów żywnościowych oraz ich wydanie zgodnie z wymaganymi 

sanitarnymi dotyczącymi żywności (HACCP). 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych                   

w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia                             

i przekazania przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przy odbiorze zamawianej partii towaru sprawdzić jego stan            

i ilość. 

4. Jeżeli w wyniku sprawdzania ilości/stanu Zamawiający wnosi zastrzeżenia w zakresie określonym w ust. 

3, niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonującego, a jeżeli wada została ujawniona w obecności 

przedstawiciela Wykonującego spisuje odpowiednią adnotację. Po zgłoszeniu reklamacji nastąpi 

bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad. 

 

§ 6 
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy określa się na kwotę za całość brutto ….........................................zł. 

(słownie: ….......................................................................................................................................................zł) 

2. Ceny zaoferowane przez wykonawcę w załączniku nr 1 nie ulegną zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona będzie  od ilości faktycznie zrealizowanych 

dostaw. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawcy nie 

będą przysługiwały roszczenia wynikające z faktu zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w stosunku do 

określonego w ust. 1, w szczególności roszczenia o zapłatę. 

 

§ 7 
1. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po 

zrealizowaniu złożonego zamówienia na podstawie faktury, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru bez 

zastrzeżeń. Przyjmowanie i odbiór towaru na podstawie dokumentu WZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur. 

3. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze,                     

w  terminie do …..... kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Faktury wystawione będą na: NABYWCA: Gmina Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko NIP 734 35 14 742 

ODBIORCA: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Łącko 284, 33-390 Łącko.  

5. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 8 
1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych. 

2. Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

     1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

           rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10%       

            wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

      2) niezrealizowania złożonego Zlecenia lub zrealizowania Zlecenia w sposób nienależyty, w tym: 

           dostarczenia nieświeżych produktów, zwłoki w dostarczeniu produktów w wysokości 0,5 % 

           wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,  

      3) innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy każdorazowo w wysokości 0,5% 

           wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.  

3.   Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez 

Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

4.   Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 

5.   Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania takiej noty, o ile taka forma 

zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

7.  Strony wyrażają zgodę na wzajemną kompensatę wierzytelności. 
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§ 9 
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy lub od jej części, w przypadkach, gdy: 

     1)  Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub zostało wszczęte wobec niego postępowanie 

           likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający 

           powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

     2)   wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1  PZP – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 

           Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych    

            przyczyn.  

     3)   Wykonawca wykonuje postanowienia umowy w sposób sprzeczny z umową, w szczególności 

            dopuszcza się nieterminowego dostarczania towarów ,  dostarcza towar niespełniający wymagań  

            jakościowych i ilościowych – w terminie do 2 tygodni dni od dnia, kiedy Zamawiający 

            powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

     

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci 

uprawnienia do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu.  

3. W przypadku częściowego  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach,  o których mowa 

w ust. 1: 

     1)  Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis 

           wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy; 

      2)  wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 

           zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia  

           od umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze. 

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie. 

5. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, przez które 

należy rozumieć rażące naruszenie przepisów umowy przez Zamawiającego. Termin wypowiedzenia wynosi 

2 tygodnie.  

 

§ 10 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, gdy: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły 

wcześniej przewidzieć, a powodują, że realizacja na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa: 

     a/ w przypadku zmiany prawa podatkowego- w zakresie VAT,  

     b/ w przypadku zmiany danych lub przekształcenia podmiotu, 

     c/ w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy  przez Strony; 

 

§ 11 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania zamówień, jak również do sprawowania nadzoru 

nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest  ..............................................................................  do 

bieżących kontaktów z Wykonawcą. 

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych  z 

realizacją umowy jest……………………………............................................... tel. …………………..……  

e-mail:…………………………... 

3. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres: 

    Zamawiającego: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Łącko 284, 33-390 Łącko 

    Wykonawcy: …………………..……………………………………………………. 

4.  Zmiana przedstawicieli stron oraz danych adresowych, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga 

sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony (również  za pomocą faksu lub 

 e-maila). 

 

§ 12 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
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kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej ,,RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku, 33-

390 Łącko 284, tel. 18 444 60 11, e-mail. zsglacko@poczta.onet.pl 

2.Inspektor ochrony danych osobowych e inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno 

Przedszkolnym w Łącku  - iod.scuw@lacko.pl  

3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „ Sprzedaż – dostawa artykułów 

żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku” prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pan: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych ; 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO .  

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Panu: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy PZP 

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez 

zbędnej zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Integralną część umowy stanowi dokumentacja SIWZ a w szczególności następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1(Zadania od I do VII) – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy (część merytoryczna) 
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