
Załącznik nr 10 do SWZ 

Wzór umowy 

Umowa Nr …………… 

 

zawarta w dniu ………………. 2021 r. w Słupsku pomiędzy: 

................ zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:  

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

a 

...........................................................................................................................,  

zwanym dalej „Wykonawcą” ,którego reprezentuje: 

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

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr .................. w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, z późn. zm. ) na: Sukcesywna dostawa 

artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej  w Lubuczewie na rok 2022, 

została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Sukcesywna 

dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej  w Lubuczewie na 

rok 2022”, w zakresie następujących części: 

CZEŚĆ 1 – Dostawa mięsa i podrobów wieprzowych* 

CZEŚĆ 2 – Dostawa artykułów spożywczych* 

CZEŚĆ 3 –Dostawa mrożonek* 

CZEŚĆ 4 -  Dostawa nabiału* 

CZEŚĆ 5 – Dostawa drobiu* 

CZEŚĆ 6 -  Dostawa pieczywa* 

CZEŚĆ 7 - Dostawa wędlin* 

(*niepotrzebne skreślić) 

3. Wartość umowy w zakresie stawki jednostkowej oraz ceny łącznej brutto określona została w 

formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę, stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy.  

4. Z tytułu niezrealizowania zakupu ilości paliw określonych w SWZ w przewidzianym zakresie 

dopuszczalnej zmiany Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

5. Cena dostawy brutto zawiera wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy.  

6. Termin płatności oraz termin dostawy określony został w formularzu ofertowym złożonym 

przez Wykonawcę. 

 § 2 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostaw w ilościach, w terminach oraz na zasadach 

określonych w SWZ, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.  

§ 3 

1. Przy obliczaniu ceny kolejnej dostawy brane będą ceny jednostkowe określone w formularzu 

ofertowym lub wynikającego z zawartej pomiędzy stronami zmiany niniejszej umowy. Uwaga! 

Przy obliczaniu ceny brany będzie wynik z dwoma miejscami po przecinku i bez stosowania 

zaokrąglenia.  

2. Zapotrzebowanie Zamawiającego podane w SWZ jest jedynie wartością szacunkową, określoną 

na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie zapotrzebowania na artykuły 

żywnościowe. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku zakupu mniejszej ilości 

paliwa. Warunki określone w ofercie będą miały zastosowanie również w przypadku zakupienia 



większej ilości od podanej w SWZ ilości szacunkowej lub innych artykułów żywnościowych na 

zasadach określonych w SWZ.  

§ 4 

1. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość odebranych przez Zamawiającego 

artykułów żywnościowych. 

2. Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie otrzymanych przez 

Zamawiającego faktur. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za faktycznie odebrane artykuły żywnościowe. 

4. Płatność faktur następować będzie z konta Zamawiającego, na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy, przelewem w terminie płatności wynikającym z SWZ lub oferty. 

5. Zapłata określona w § 4 nastąpi przelewem na konto bankowe podane na fakturze. 

6. Reklamacje będą zgłaszane i rozpatrywane na zasadach określonych w SWZ.   

§ 5 

1. Umowę zawiera się na czas określony: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 

r.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w 

przypadku niewłaściwej jakości artykułów żywnościowych.   

3. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

1)Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z ofertą lub Wykonawca nie 

wywiązał się terminowo z minimum 2 dostaw artykułów żywnościowych, w zakresie części, 

których dotyczyć będą nieprawidłowości.  

2) w razie zaistnienia 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 tych 

okolicznościach. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                     

i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich 

kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. Odstąpienie od 

umowy jest dopuszczalne w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji 

o wystąpieniu podstawy do odstąpienia od umowy.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane 

listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.  

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie 

oraz na następujących warunkach:  

a) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, z którym została 

zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z 

umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. 

Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 

oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy 

Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie 

określonym w SWZ. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą 

za zakres umowy dotychczas zrealizowany,  

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 



c) niezbędna jest zmiana sposobu, terminu i miejsca wykonywania zobowiązania, o ile zmiana 

taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonywania umowy, 

d) dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy nie jest możliwe ze względu 

na okoliczności, na które Strony nie mają wpływu, 

e) Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia:                  

- w przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawowej stawki podatku VAT, 

- wzrostu wskaźnika cen i w zakresie tego wzrostu, gdy nie było możliwe przewidzenie wzrostu 

wskaźnika cen w przedmiotowej wysokości w dniu składania  ofert. 

f) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) a nie wymagających 

przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach postępowania.  

3. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem 

konieczności wprowadzenia tych zmian.  

4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 

piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego 

obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.  

§ 7 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1)w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia częściowego (wartość opóźnionej dostawy) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostawy, 

2)w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia częściowego (wartość opóźnionej dostawy) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających ze 

stwierdzonej wadliwości lub braków przedmiotu umowy, 

3)w wysokości 10% wartości umowy netto w zakresie części objętej odstąpieniem lub 

rozwiązaniem w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 

umowy netto w zakresie części objętej odstąpieniem lub rozwiązaniem w przypadku odstąpienia 

Wykonawcy od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

4.Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, płatne będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

stosowanego wezwania określającego podstawą ich naliczenia.  

5.Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowane dostawy. 

6. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie 

może przekroczyć 30% wartości % umowy netto w zakresie części objętej odstąpieniem lub 

rozwiązaniem.  

7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania, którego wysokość będzie 

przewyższała wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 8 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi atesty, certyfikaty lub inne dokumenty 

potwierdzające jakość artykułów żywnościowych.  

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych  umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami powyższej umowy jest Sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 



§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

§ 11 

Strony zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować osoby reprezentujące osobę 

stronę umowy, pełnomocników, pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej 

a także inne zidentyfikowane osoby fizyczne, których dane będą przekazywane w trakcie 

realizacji umowy o treści klauzuli informacyjnej przekazanej przez drugą stronę umowy. 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w 

Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk, tel. 059 846 26 30, e-mail: 

biuro@dpslubuczewo.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Jerzy Krauczunas e-mail: 

ido@powiat.slupsk.pl 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej                     

z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem 

umowy oraz osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit b 

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) zwanej dalej RODO.   

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie 

realizacji umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.  

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom 

uprawnionym z mocy przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania 

umowy. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku 

ich archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

9. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu 

do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

10. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.  

11. Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.   

 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 WYKONAWCA  

 

 


