
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR  …../2018 

 

Zawarta w dniu ……………………..  pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 Kartuzy, działającą w imieniu 

i na rzecz Gminy Kartuzy, ul. Gen. Józefa Hallera 1; 83-300 Kartuzy, NIP: 589-001-05-83, 

reprezentowanym przez Piotra Kloczkowskiego, zwanym w dalszej części umowy       

„ZAMAWIAJĄCYM”,  

a ………………………………………………………………., reprezentowanym przez  

……………………………………….., zwanym  dalej „WYKONAWCĄ”.  

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego             

nr ZP.271.01.2018 prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup               

i dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019.”. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa produktów spożywczych określonych               

w grupie/ach – ……………………………………………………. Rozdziału II 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmujące…………………. 

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

2. Ceny jednostkowe brutto są zgodne z ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część 

umowy. 

3. Wykonawca jest związany cenami artykułów do upływu terminu umowy, zgodnie            

z istotnymi warunkami zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego umowy w zależności 

od potrzeb bez konsekwencji prawnych i finansowych. 

§ 3 

1. Zamawiający będzie zamawiał u Wykonawcy wybrane artykuły spożywcze sukcesywnie 

na podstawie warunków określonych w niniejszej umowie w dni powszednie                       

z wyłączeniem dni, w których stołówka szkolna nie wydaje posiłków. Zamówienia 

przekazywane będą w formie pisemnego zapotrzebowania przesyłanego drogą 

elektroniczną bądź telefonicznie najpóźniej w piątek poprzedzający kolejny tydzień pracy 

stołówki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw z częstotliwością: 

- część nr 1 (załącznik 1a) min. 4 razy w tygodniu 

- część nr 2 (załącznik 1b)  min. 1 raz w tygodniu 

- część nr 3 (załącznik 1c)  3 - 4 razy w tygodniu 



- część nr 4 (załącznik 1d)  3- 4 razy w tygodniu 

- część nr 5 (załącznik 1e) min. 4 razy w tygodniu 

- część nr 6 (załącznik 1f)  min. 4 razy w tygodniu 

- część nr 7 (załącznik 1g) min. 2 razy w tygodniu 

- część nr 8 (załącznik 1h) 1 raz w tygodniu 

- część nr 9 (załącznik 1i) 1 raz na 2 tygodnie 

- część nr 10 (załącznik 1j) min. 4 razy w tygodniu. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw w godzinach ………………………,  

a w przypadku zamówień doraźnych dokonywanych telefonicznie w ciągu ………….. 

§ 4 

1. Zamawiane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom jakościowym, zgodnie 

z obowiązującymi normami. 

2. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do Zamawiającego, nie może być 

krótszy niż ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia, określoną na 

opakowaniu lub w Polskiej Normie. 

3. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z wymogami określonymi w ust. 1 i 2 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej ich wymiany na artykuły wolne od wad. 

§ 5 

Dostarczenie i rozładunek zamawianych produktów spożywczych odbywać się będzie      

w siedzibie Zamawiającego na koszt i transportem Wykonawcy. 

§ 6 

1. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 

21 dni od daty jej otrzymania (dane do faktury: Nabywca: Gmina Kartuzy 

ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy NIP: 589-001-05-83; Odbiorca: Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. M. Kopernika ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 Kartuzy). 

2. Faktura VAT wystawiona zostanie tylko 2 razy w każdym miesiącu obowiązywania 

umowy: pierwsza faktura w połowie miesiąca, a druga faktura na koniec miesiąca.  

3. Strony postanawiają, że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę ustaloną            

w oparciu o iloczyn liczby dostarczonych produktów oraz ich ceny jednostkowej, 

określonej w ofercie. 

4. Wartość umowy wynosi …………………………….. zł brutto (słownie trzydzieści trzy 

tysiące pięćset siedem złotych.) 

5. Zamawiający, w ramach niniejszej umowy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

§ 7 

1. Umowę zawiera się na czas określony. 



2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy i obowiązuje do dnia 31.12.2019 r.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy jeżeli ulegnie 

zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku wykonawca może żądać  

jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części zamówienia. 

5. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia, zmiana ilości elementów rozliczeniowych 

przedmiotu zamówienia stanowi zmianę nieistotną, przy założeniu że zmiana ta nie 

spowoduje zwiększenia wartości umowy o ponad 30%. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w dostarczeniu produktów objętych zamówieniem w wysokości 3% 

wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 5% wartości umowy 

brutto, 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy: 

a) ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki niezapłaconej faktury VAT, 

b) karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5 % 

wartości umowy brutto,  

3.  W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej zaliczone kary 

umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 9 

Integralną częścią umowy jest oferta cenowa złożona przez Wykonawcę w postępowaniu        

o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 10 

Wszelkie zmiany lub uzupełniania niniejszej umowy wymagają wzajemnej zgody stron oraz 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Ewentualne spory między stronami będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 



§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

§ 14 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć     

w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania 

części umowy, 

2) gdy nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go      

z rejestru, 

3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej 

umowy, 

4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

a) trzykrotne nie spełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z kryteriów 

odnośnie przedmiotu umowy, opisanych w Rozdziale II SIWZ,  

b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,  

d) zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy wykonywany jest przez 

Wykonawcę bez wymaganych pozwoleń lub uprawnień.  

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi 

podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

§ 15 

[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych] 

1. Zamawiający oświadcza, iż Dyrektor Szkoły z siedzibą: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. 

Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 Kartuzy jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), zwanego dalej 

RODO, w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących 

Wykonawcę oraz wskazanych w §5 umowy.  



2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez 

Zamawiającego: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl .  

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile 

nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub 

czynności kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, w tym Instytucje 

dofinansowujące realizację przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 3 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny 

będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie 

roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, było wymagane do zawarcia niniejszej 

Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować 

rozwiązaniem niniejszej Umowy.  

10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 

rozumieniu RODO.  

11. Wykonawca jest obowiązany poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego 

paragrafu.  

  

 

 

............................................................   ....................................................... 

(Zamawiający)       (Wykonawca) 


