
         Załącznik nr 4  

U M O W A  WZÓR 

Zawarta w dniu …………………r. w Zgorzelcu, pomiędzy: 
 

1. Powiatem  Zgorzeleckim  - Domem Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu 
    ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec, NIP 615 18 11 188,  
 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
   reprezentowany przez Panią Danutę Świątek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Jutrzenka”, 59-900 Zgorzelec, ul. Przechodnia 8, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
uchwała Nr 203/2016 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego  
Adres właściwy do doręczeń faktur i wykonania przedmiotu zamówienia: 
Odbiorca : Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 

   ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec 
   a   
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ewidencjonowanej w CEIDG) 
Imię i Nazwisko, PESEL: ………, zamieszkałą/łym w ………, …- … … ul. ……….,, 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą: ......... z siedzibą w......., na podstawie wpisu 
do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  NIP: ..........; zwanym dalej „Wykonawcą”,  

lub 
(w przypadku przedsiębiorców rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym) 
Nazwa spółki z siedzibą w .................., Adres....................., wpisaną  do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy we ..........., .....Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: .......... NIP: ................,  zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
Prezesa zarządu/członków zarządu /Wspólnika/ów (pełnomocnika): 

1) ................................... 
2) ...................................,  

 
Zamawiający i Wykonawca zwani są także dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną. 
 
 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
niniejsza umowa została zawarta bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej spośród 
złożonych w odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu cyklicznych dostaw artykułów 

spożywczych zwanych dalej „Przedmiotem zamówienia”, zgodnie z opisem Przedmiotu 
zamówienia zawartym w załączniku nr 1 (Formularz cenowy) do umowy oraz złożoną przez 
Wykonawcę ofertą, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu znajdującego  
się w budynku nr 2 w siedzibie Zamawiającego w Zgorzelcu przy ul. Przechodniej 8, na 
własny koszt i bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu jakimikolwiek kosztami. 

3. Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia i zapewnia,  
że spełniać będzie wszelkie wymagania przewidziane w obowiązujących przepisach.  

4. Towar będzie opakowany w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed jakimkolwiek 
uszkodzeniem i ubytkiem. Sposób opakowania i przewozu przedmiotu zamówienia odpowiadać 
będzie właściwościom towaru i Polskim Normom.  



5. Ilość zakupionego przedmiotu zamówienia określonego w § 1 może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu zgodnie z treścią zaproszenie do składania ofert cenowych. 

6.   Gwarancja: zgodnie z datą przydatności do spożycia na opakowaniu jednostkowym.  
     Terminy ważności towaru dostarczanego winny być długie odpowiednio do asortymentu,   

wymagany jest towar świeży. Na towarze opakowanym powinna być czytelna data 
przydatności do spożycia. 

 
WARUNKI  REALIZACJI  UMOWY 

§ 2 
 

1. Dostawy realizowane będą cyklicznie, na podstawie każdorazowego zamówienia, składanego 
przez Zamawiającego telefonicznie na numer................, drogą elektroniczną na adres: 
……………...,  lub przez osobę dowożącą towar w ciągu 48 godzin raz w tygodniu  w godz. 
od 7:00 do godz.11:00, a wielkość zamówień uzależniona będzie od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego.  

2. W przypadku niedostarczenia pełnego asortymentu towaru z winy Wykonawcy Zamawiający 
ma prawo dokonać zakupu u innego Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca wyraża 
zgodę na wystawienie faktury VAT na jego dane.  

3.  Dostarczony towar winien być zgodny z zamówieniem. Towar ma być dostarczany zgodnie  
 z gramaturą podaną w Formularzy Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.          
Każda dostawa musi zawierać dokument dostawy.  

4.  Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia, co do ilości, jakości  
 i wartości, poprzez porównanie z załączonym dowodem dostawy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionej partii towaru w dniach dostawy  
w godzinach od 7:00 do godz. 11:00. Odbiór następować będzie na podstawie dostarczonej 
wraz z przedmiotem zamówienia faktury VAT (dowodu dostawy). Pokwitowanie odbioru towaru 
przez Zamawiającego na dowodzie dostawy jest jednocześnie chwilą wydania przedmiotu 
zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością i ponosi 
pełną odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonywanie zobowiązań umowy oraz  
za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań przez zatrudnione  
do wykonywania umowy osoby. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w całości lub w części dostarczonej 
partii przedmiotu zamówienia, jeżeli w chwili dostawy: 

    1)  jakakolwiek część towaru opakowanego nie będzie posiadała terminu ważności do spożycia 
na opakowaniu, lub opakowanie będzie uszkodzone, 
2) posiadał będzie inne wady jawne. 

7.  W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia lub jego część ma: 
wady jakościowe lub nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca - 
wymieni je na nowe, wolne od wad, na własny koszt, w tym samym dniu.  
Zamawiający zgłosi reklamacje dotyczące braku ilościowego towaru, dostarczenia asortymentu 
innego niż objęty zamówieniem lub nie posiadającego terminu ważności do spożycia  
na opakowaniu jednostkowym w tym samym dniu, a w przypadku wad ukrytych - w terminie  
3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. 

8. Reklamacje Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy w analogiczny sposób jak ustalono  
dla składania zamówień, tj. telefonicznie lub  drogą elektroniczną.  

9. Jeżeli nastąpi zwrot towaru Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej  
w ciągu 2 dni od daty zwrotu towaru. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 3 



 

1. Strony ustalają, iż za kompletne i prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy Wykonawca  

otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………. zł  netto (słownie:…………….) 

2. Strony nie przewidują możliwości wzrostu wynagrodzenia.  

3. Do kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej doliczony będzie podatek VAT  

wg   obowiązujących stawek. 

4. Łączna wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ………………………… zł 

      Słownie………………………………………………………………….  

5. Ilości poszczególnych asortymentów, wymienione w załączniku nr 1 do Umowy  

są szacunkowe i w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie w zależności  

od potrzeb Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych asortymentów 

i w granicach obowiązującej wartości Przedmiotu umowy określonej wyżej. 

6. Umowa będzie rozliczana wartościowo. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego, 

w okresie trwania Umowy, pełnego asortymentu lub ilości podanych w załączniku nr 1, albo 

przekroczenia ilościowego w poszczególnych pozycjach – przy nie przekroczeniu wartości 

Umowy w okresie jej obowiązywania, Wykonawca nie może zgłaszać żadnych roszczeń  

do Zamawiającego. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% 

wartości umowy.  

7.  W czasie obowiązywania Umowy ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 są cenami  

ryczałtowymi,   kompletnymi i ostatecznymi.  

 
PŁATNOŚCI 

§ 4 
 

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy, płatne będzie na podstawie 
faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za każdą wykonaną dostawę,  
z zastrzeżeniem ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu. 

2. Płatności realizowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT do siedziby 
Zamawiającego, pod warunkiem dokonania bez zastrzeżeń odbioru dostarczonej partii 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności: 

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikających z Umowy  
  za pośrednictwem metody podzielnej płatności przewidzianej w przepisach o podatku  
  od towarów i usług. 

4.2.   Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie: 
4.2.1.   jest rachunkiem umożliwiającym płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  
           o których mowa wyżej;  
4.2.1.  jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych  
            od 1 września 2019 r. przez Szafa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  
            w ustawie o podatku od towarów i usług. 
5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawczy nie spełnia warunków określonych ust. 4,   

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek 
braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 
mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 



6. Wykonawca jako nabywcę na fakturze wskazuje Powiat Zgorzelecki, ul. Bohaterów II 
Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec, NIP 615 18 11 188, natomiast jako 
odbiorcę na fakturach wskazuje Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” ul. Przechodnia 
8, 59-900 Zgorzelec. 

7. Warunkiem płatności jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury VAT, 

prawidłowo sporządzonej i zgodnej z obwiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej 

umowy. Opóźnienia w zapłacie wynikające z niespełnienia powyższych warunków,  

nie stanowią podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie. 

8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego, nie mogą być przez Wykonawcę przeniesione w całości lub w części na osoby 

trzecie w drodze cesji, zastawu lub innego działania o podobnym charakterze. 

 
OKRES REALIZACJI 

§ 5 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 
KARY UMOWNE 

§ 6 
 

1. Strony zobowiązane są do naprawiania szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego 
wykonania swoich zobowiązań umownych. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, 
2) w przypadku zwłoki w realizowaniu dostaw - karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

brutto zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego  
w § 2 umowy. 

3) za niewypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w § 1 ust. 3 - 4  -  w wysokości  
2% wartości brutto towarów zareklamowanych, za każdy dzień zwłoki w wymianie 
towarów na wolny od wad. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które 
ponosi winę Zamawiający - w wysokości 10 % wartości brutto niedostarczonych artykułów 
stanowiących przedmiot Umowy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia Umowy,  
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający może także potrącić należną mu karę umowną z należności, którą ma zapłacić 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  
8.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 7. 
 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności.  
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Umowie w przypadku: 

1) zmiany danych Stron Umowy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy 
prawnej) 



2) zmiany cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku 
wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do zmiany.   

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ  
na realizacje Przedmiotu umowy.  

4) konieczności zmiany Umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający 
działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. 

 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 8 
 
1.  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

udokumentowanej części Umowy. 

2. W przypadku niezgodnego z niniejszą umową i nieterminowego realizowania dostaw 

Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9 
 

 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach 

statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego i likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu. W razie zwrotu pisma wysłanego 
na niezmieniony adres, pismo uznaje się za doręczone w dniu, w którym nastąpi jego zwrot. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że osobami wyznaczonymi do współpracy i nadzoru nad  
należytą realizacją Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego – Pan/Pani ………, tel. kontaktowy: …………, e-mail: ……….. 

2) ze strony Wykonawcy  – Pan/Pani  ………… tel. kontaktowy: ……… e-mail …………… 
Zmiana osób wskazanych wyżej nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak zawiadomienia, 
faksem lub drogą elektroniczną, odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego  
     i innych właściwych ze względu na Przedmiot umowy ustaw. 
4. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym 

egzemplarzu otrzymuje każda ze Stron. 
8.  Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 
     1) załącznik nr 1 – Formularz cenowy 
     2) załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy 
 
Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”, 
ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec; 



2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Bąk, kontakt e-mail: 
iod.dps@powiat.zgorzelec.pl , tel.: 603 154 875, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, budynek 8A, II piętro 
pokój 311 ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 Euro na wykonanie zadania pn.:  

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych. 
 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/ Pana danych 
osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/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; 

9. Nie przysługuje Pani/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. b RODO.  
 

Oświadczenie wykonawcy 
 

Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
30 000 Euro na wykonanie zadania pn.: Cykliczne dostawy artykułów spożywczych. 

  

 
WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 

mailto:iod.dps@powiat.zgorzelec.pl

