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 Załącznik Nr 2 do SWZ                                                                                  

(wzór umowy) 

        U M O W A NR SP1.02.…….2022 
 

zawarta w dniu …………………. 2022 r. w Ożarowie Mazowieckim 

 

pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki – jednostką budżetową: Szkołą Podstawową Nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2 reprezentowaną przez Izabelę Milde Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim przy kontrasygnacie Głównego 

Księgowego Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a ………………………………………………………………………………………………………………….. 

działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………, 

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

reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                

( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).       
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne pt.: „Sukcesywna 

dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego                    

w Ożarowie Mazowieckim”  na część : …… w zakresie dostawy: ……………………………….….….. * 

 
*( Zamawiający przypisze właściwą część/pakiet: A, i/lub B, C )  

 

produktów żywnościowych wymienionych w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 

zwane dalej przedmiotem umowy. 

 

2. Pełny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy opisane w załączniku Nr 1 do SWZ.  

 

Wykonawca każdorazowo dostarczy takie ilości artykułów spożywczych, jakie wynikają                                           

z zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający nie będzie odbierał artykułów spożywczych ponad 

zamówiony limit. 

 

3. Podane w w/w załączniku ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec 

zmniejszeniu (maksymalnie o 30%).  

Podane ilości nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do 

zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 

Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i 

wartości dostaw.  

 

4. Zamawiający zastrzega także:  

- możliwość zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach dostawy do 

wysokości całkowitej kwoty ofertowej Wykonawcy, 

- możliwość zwiększenia zamawianych ilości poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do 

SWZ, poprzez skorzystanie z prawa opcji i zwiększenie dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych brutto 

jakie Wykonawca określił w swojej ofercie ( załącznik Nr 6 do oferty ).  
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Dostawa objęta prawem opcji nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto 

przedmiotu zamówienia.  

 

5. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

 

6. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu 

z tego prawa i zamiarze zlecenia dostawy Wykonawcy. 

 

7. Strony   zgodnie   oświadczają, że zastrzeżone   prawo   opcji   nie   rodzi   po   stronie Zamawiającego 

obowiązku zlecenia dodatkowej dostawy, natomiast po stronie Wykonawcy nie  stanowi  podstawy  do  

wystąpienia  w  stosunku  do  Zamawiającego  z  roszczeniami  o wykonanie prawa opcji i zlecenia dostawy 

wskazanej w ust. 4 tiret 2.   

 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 

staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej stanowiącej, że dostarczone towary nie są 

skażone substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

 

10. Wymagania w zakresie przedmiotu umowy: 

a) każdy produkt wytwarzany będzie zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz 

rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, 

b) wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą odpowiadać warunkom jakościowym 

zgodnym z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującymi 

zasadami GMP i GHP oraz systemem HACCP., 

c) każdy produkt będzie spełniał wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm PN lub europejskich 

norm zharmonizowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 

wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 

w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154) oraz wymagania wynikające z innych obowiązujących przepisów,  

d) każdy dostarczony produkt winien być 1 klasy, zgodny z Polską Normą, 

e) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu 

odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi itp.     

                                     

11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy,  

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi  dla 

przedmiotu umowy, 

c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy, rozumiana  jako  staranność  profesjonalisty w 

działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

12. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-

epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 

 

13. Środek transportu, którym będą dostarczane produkty musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla 

przewozu artykułów żywnościowych ( do wglądu na życzenie Książka Stanu Sanitarnego Pojazdu). 

 

14. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U.2020.2021). 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u 

podwykonawców (nazwa (firma) …………….........................................................................................*** 
(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt 9 druku oferty. **) 

 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

 

§ 3 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :  

 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi:  

- od dnia podpisania umowy (część A) 

- od 01.01.2023 r. (część B, C) 

 ( z uwzględnieniem okresu ferii zimowych - w okresie tym może być mniejsze dzienne zapotrzebowanie na 

dostawy ) 

 

b) okres realizacji przedmiotu umowy: 

- okres 7 miesięcy (część A)  

- okres 6 miesięcy (część B, C ) 

 

2. W przypadku zamknięcia szkoły lub przerwy w zajęciach (z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. 

wprowadzenie nauki zdalnej z uwagi na stan epidemii), Wykonawca nie będzie realizował umowy. Istnieje w 

takim wypadku możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres równy zamknięciu szkoły, 

ograniczeniu zajęć szkolnych, w tym przerwy w zajęciach. 

 

3. Termin powyższy może ulec zmianie tylko po spełnieniu warunków opisanych w pkt 5.2 SWZ.  

Wprowadzony zostanie aneksem do umowy. 

            

 

§ 4 

Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego   

 

 

§ 5 

1. Zamawiający ustanawia do kontaktów, udzielania zleceń, nadzorowania i koordynowania realizacji 

przedmiotu zamówienia z Wykonawcą przedstawiciela Zamawiającego w osobie/osobach: 

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

tel. kont………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Za realizację zleceń z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny będzie :…………………………………….. 

tel. kont…………………………………………………………………………………………….………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

     § 6 

Świadczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie według następujących zasad: 
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1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 

7:30, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku 

szkolnego. 

Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, przekazując 

zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 

2. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy będą składane do godz. 15:00  pisemnie lub telefonicznie, z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko oraz wniesie go do wskazanego 

przez Zamawiającego pomieszczenia w budynkach bez wind Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim położonego przy ul. Szkolnej 2  .  

 

4. Wykonawca dostarczy świeże produkty, mające odpowiednie terminy przydatności do spożycia.  

Produkty będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla 

danego produktu, z zastrzeżeniem: 

- jaja konsumpcyjne * nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; 

- pieczywo * musi być świeże, dobrze wyrośnięte i wypieczone, nie pokruszone, nie pogniecione, o skórce 

gładkiej ściśle połączonej z miękiszem. Miękisz o dość równomiernej porowatości i równomiernym 

zabarwieniu, suchy w dotyku o dobrej krajalności. Miękisz po lekkim naciśnięciu powinien wrócić do stanu 

pierwotnego bez deformacji struktury. Chleb oraz bułki muszą posiadać minimalny termin 2 dni przydatności do 

spożycia licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz skład, jaki posiada dany produkt umieszczony na 

oryginalnych opakowaniach producenta. Bułka tarta o terminie przydatności do 3 miesięcy licząc od daty 

dostarczenia do Zamawiającego.  

- mrożonki * : bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone, zapach i smak świeży, brak zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych, po odmrożeniu nie rozpadające się, owoce i warzywa zdrowe, 

bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, owoce lub warzywa jednolite odmianowo, w stanie 

dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez uszkodzeń 

mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie uszkodzone, w przypadku surowca rozdrobnionego – 

jednolita masa 

* (w zależności od części Zamawiający przypisze właściwe) 

 

5. Przy każdorazowej dostawie towaru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć handlowy dokument 

identyfikacyjny oraz uwzględnić ubytek towaru na opakowania np.:  sznurki, folie, siatki, plomby. 

6. Wykonawca nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby 

Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 

Wszystkie objęte zamówieniem produkty muszą być dostarczane w odpowiednich opakowaniach oraz 

skrzynkach ( materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 

Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku. 

Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2015.29).  

Opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie informacje jak: nazwę produktu, nazwę i adres 

producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii 

składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, 

warunki przechowywania. 

Opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chroniło towar przed wszystkimi 

możliwymi czynnikami/warunkami, których można się spodziewać w czasie transportu. 

 

Jaja kurze (część A)* powinny być dostarczane w odpowiednich tackach przeznaczonych do ich transportu. 

Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu oraz zdezynfekowane za pomocą 

promienia ultrafioletowego.  
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Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych (część A )* Zamawiający wymaga przedstawienia handlowego 

dokumentu identyfikacyjnego (HDI).     
 

* (w zależności od części Zamawiający przypisze właściwe) 

 

7. Odbioru dostaw wykonanych w trakcie realizacji umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele 

Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie sporządzony na tę okoliczność protokół odbioru ilościowy i 

jakościowy. 

 

8. Procedura odbioru polega na ocenie zgodności rzeczowej i ilościowej dostarczonych produktów z 

zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych, terminami ważności, 

poprawnością opakowania, ocenie jakości produktów, wg cech organoleptycznych, możliwej do dokonania 

przez odbierającego na etapie odbioru bez naruszenia opakowania jednostkowego. 

 

9. Cechy dyskwalifikujące dotyczące dostarczanych produktów: 

* dla części A (artykuły spożywcze) to w szczególności: zawilgnięcie, uszkodzenia, zabrudzenia 

* dla części B (mrożonki) to w szczególności rozmrożenie, przebarwienia świadczące o nieświeżości, obce posmaki 

i zapachy, smak mocno słony, stęchły, objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość, obecność szkodników 

żywych, martwych, oraz ich pozostałości, uszkodzone opakowanie. 

* dla części C (pieczywo) to w szczególności zdeformowanie, zgniecenie, uszkodzenie mechaniczne, pieczywo 

zabrudzone, spalone; miękisz lepki niedopieczony z zakalcem z obecnością grudek mąki i soli; smak gorzki, 

kwaśny, zbyt słony lub niesłony 

 
* (w zależności od części Zamawiający przypisze właściwe) 

 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i 

za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego 

towaru we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż do godz. 10.00 w dniu dostawy. 

 

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów ze złożonym zamówieniem lub 

zakwestionowania jakości poszczególnych produktów, ich oznakowania lub niezgodności ze złożoną ofertą, 

naruszenia terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia części lub całości dostawy 

oraz dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy - w celu zaspokojenia potrzeb związanych z 

prawidłowym funkcjonowaniem stołówki - w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, albo 

rezygnacji z części lub całości dostawy w danym dniu. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca - na 

żądanie Zamawiającego - zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu 

interwencyjnego, a ceną jednostkową, przedstawioną w formularzu ofertowo-cenowym, pomnożoną przez liczbę 

kilogramów/sztuk, każdego z zakupionych interwencyjnie produktów, ustaloną w niniejszej umowie. 

Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia tylko w zakresie produktów dostarczonych i 

przyjętych przez Zamawiającego. 

 

12. Zamawiający, w przypadku określonym w ust. 11, zobowiązany jest poinformować Wykonawcę w formie 

pisemnej (emailem lub listownie), w terminie 24 godzin od zdarzenia, o przyczynie odmowy przyjęcia części lub 

całości dostawy. 

 

13. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu i wartość niniejszej 

umowy o wielkość tego zakupu. 

 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości w przypadku braku okazania 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 12 i 13 lub dokumentu identyfikacyjnego (HDI), o 

którym mowa w § 6 ust. 6 * 

 
* (w zależności od części Zamawiający przypisze właściwe) 
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§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybraną w trybie 

podstawowym ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ilościowo-kosztowe obliczane na podstawie 

ryczałtowych cen jednostkowych brutto zawartych w załączniku Nr 6 do oferty - zestawieniu cenowym  

( cenniku ). 

 

2. Kwoty, o której mowa w ust. 1 obejmują podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ). 

 

3. Ceny jednostkowe brutto wymienione w załączniku Nr 6 do oferty, nie podlegają zmianie w całym okresie 

obowiązywania umowy. 

 

4. Uwzględniając przewidziane w § 1 niniejszej umowy prawo opcji – całkowite maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej brutto w wysokości: 

……………………………… zł   

( słownie ……………………………………………………………………………………………….. złotych )*  
*Zamawiający przypisze kwotę ofertową powiększoną o 30 % 

 

5. W przypadku wzrostu cen artykułów spożywczych na rynku (według cen hurtowych) tj. o ponad 10%, w 

stosunku do cen artykułów spożywczych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub w dniu ostatniej 

waloryzacji dokonanej na mocy niniejszego ustępu, wynagrodzenie Wykonawcy na jego pisemny 

udokumentowany wniosek, może ulec zwiększeniu maksymalnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług, publikowany przez GUS za rok poprzedni, tj. rok 2021 lub 2022. 

 

6. Zmiana cen na skutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

7. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone ilości towaru. Ilości produktów podane w 

formularzu asortymentowo-cenowym są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, tzn. nie stanowią ostatecznego 

rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu 

niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił 

ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z 

zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie przekroczona wartość umowy. 

 

8. Rozliczenie za wykonane Dostawy (poszczególne zlecenia) każdorazowo odbywać się będzie fakturami 

częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę dla Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.  

 

9. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT nie częściej niż raz w miesiącu w terminie 7 dni po zakończeniu 

miesiąca, w którym dostawy zostały wykonane i protokólarnie odebrane. Do wystawionej faktury Wykonawca 

załączy kopię protokólarnego odbioru dostaw. 

 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

11. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na podane przez Wykonawcę 

konto. 

 

12. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia umowy strony oświadczają co, 

następuje: 
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a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim jest podatnikiem podatku od 

towarów i usług (VAT)  
 

b) Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

w …………………….; NIP: …………………….. i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT.                 

               

c) Nabywca: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP:118-17-66-202, 

    Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2,     

    05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

13. W razie opóźnienia płatności należnych Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania 

obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych w przypadku: 

  

a) za zwłokę w dostawie zamówionych produktów przekraczające godzinę w stosunku do terminu zamówienia – w 

wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

 

b) za brak zamówionych produktów w dostawie – w wysokości 10% brutto od kosztów dostawy; 

 

c) za dostarczenie produktów o  jakości nie odpowiadającej wymogom określonych w umowie – w wysokości 

500 zł brutto za każdy jednorazowy przypadek, potwierdzony przez Zamawiającego w protokole odbioru towaru, 

 

d) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20 % wartości ofertowej brutto przedmiotu zamówienia na cz. A, B, C *  

tj. w wysokości ………………zł. ( słownie: …………… złotych ) 
*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 

 

e) łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

o którym mowa w § 7 ust.4 

 

2. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty skierowania do Wykonawcy wezwania do zapłaty 

określonych kar umownych. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, 

dochodzonego na zasadach ogólnych. 

 

4. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z wymagalnego 

wynagrodzenia  Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  

może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o 
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którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej zawarcia w 

przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) 

dni od jej zawarcia. 

 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku gdy: 

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej, 

- pomimo wezwania i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca będzie wykonywał 

Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

- Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie zrealizuje dostawy,  

- co najmniej trzykrotnie wystąpi zwłoka w dostawie zamówionych produktów,  

- co najmniej trzykrotnie w dostawach ( w całości lub części produktów) zostanie stwierdzona jakość 

produktów nieodpowiadająca  wymogom określonym w umowie 

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia. Odstąpienie od umowy następuje ze 

skutkiem prawnym na przyszłość. 

 

 

§ 10  

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy 

jest Zamawiający. 

 

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, 

których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych 

osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o 

prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych 

uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

4. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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5. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 12, w przypadku, gdy w umowie jest mowa o pisemnym: zawiadamianiu, 

informowaniu lub składaniu oświadczeń woli przez jedną stronę na rzecz drugiej, pod rygorem nieważności za 

dokonane uznaje się tylko takie zawiadomienia, informacje lub oświadczenia woli, które zostały złożone drugiej 

stronie na piśmie za pisemnym potwierdzeniem odbioru albo zostały przesłane listem poleconym lub przesyłką 

kurierską. 

 

6. Przesyłki, o których mowa w ustępie poprzednim uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich 

odbioru przez adresata. 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA : 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej 

RODO. 

W świetle powyższego Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i 

innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach jest 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim – dalej administrator – adres 

siedziby: ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:  

sekretariat@sp1.ozarow-mazowiecki.pl lub pod adresem siedziby administratora.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: 

iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl, telefonicznie: 516 199 334 lub listownie na adres Szkoły 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu w celu wykonywania umowy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji obejmującej zamówienie publiczne, podmioty uprawnione 

do dostępu do informacji publicznej, 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane 

osobowe dla których administratorem jest Zamawiający. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4 oraz 

przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z 

przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

7. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

8. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Stawki 2, 00-193 

Warszawa, 22 860 70 86. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne  do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie  danych 

będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. 

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

…………………....………………………..……… 

Data, podpis  

 

 


