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UMOWA nr   /2021  (wzór umowy) 

 

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

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego z siedzibą w 

Gołotczyźnie: ul. Ciechanowska 18b,  06-430 Sońsk;    NIP 566-13-62-719 ;   REGON: 000861877 

reprezentowanym przez: 

…………………./..…..…....…..…………... -  Dyrektora Szkoły 

przy kontrasygnacie …………………... – Główna Księgowa  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

Firmą: ......... 

z siedzibą: ............ 

wpisaną do....................................... 

NIP .........    REGON .......... 

reprezentowaną przez: 

p. .................................................. 

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro i przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zasadzie 

wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2019 r.  poz. 1843 z późn. zmianami) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 7/2014 Dyrektora Zespołu Szkół 

CKR w Gołotczyźnie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o 

wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, została zawarta 

umowa następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, których rodzaj i ilość określa oferta Wykonawcy, 

tj. Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy. 

2. Dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, nastąpi transportem Wykonawcy  

i na jego koszt. 

3. Dostarczone przez Dostawcę środki czystości, o których mowa w ust. 1, będą fabrycznie nowe, bez 

śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, będą posiadać znak firmowy producenta, termin 

ważności, muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej, czyli świadectwa, certyfikaty, 

atesty i/lub karty charakterystyki produktu. Wszystkie środki chemiczne wchodzące w skład 

przedmiotu umowy będą posiadać etykiety w języku polskim zawierające następujące informacje: 

nazwa producenta, ciężar lub pojemność opakowania, data produkcji i okres przydatności do użytku, 

skład chemiczny. 

4. Okres przydatności do użytku środków chemicznych dostarczonych w ramach danej dostawy 

częściowej nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w poszczególnych 

pozycjach asortymentowych z oferty Dostawcy. 

6. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego towaru na 

podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§ 2 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie  

      od dnia 01.02.2020 r.  do dnia 31.01.2022 r. 

2. Dostawy realizowane będą w częściach, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia  przez 

Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonego e-mailem. 

§ 3 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru towaru i do składania zamówień jest  

p.  Marta Markowska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek i wad, w opakowaniu 

zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 

3. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy lub jego części w przypadku, gdy będzie w 

stanie niekompletnym, wadliwy bądź stan techniczny jego zewnętrznych opakowań lub opakowań 

zbiorczych będzie wskazywał na powstanie jego uszkodzenia. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy ustalone na 

podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy na podstawie faktur w terminie 21 dni 

od daty doręczenia faktur, płatnych przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturach. 

2. W przypadku, gdy powstaną różnice czy to między ilością towaru odebranego a towaru wskazanego na 

fakturze, czy to między ceną towaru na fakturze a w umowie lub inne okoliczności, Zamawiający może 

wstrzymać się z zapłatą należności do czasu wyjaśnienia różnic. Wykonawca obowiązany jest wówczas 

wystawić korektę faktury, a termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury 

korygującej. 

  § 5 (kary umowne) 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii towaru w wysokości 0,5% należnego 

wynagrodzenia brutto, za zamówioną partię towaru, naliczanego za każdy dzień spóźnienia, licząc 

od upływu terminu umownego określonego w § 2 ust. 2, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zobowiązuje się on 

do  zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy. 

2. W przypadku nieterminowego uiszczania należności przez Zamawiającego, Dostawca będzie naliczał 

odsetki ustawowe. W przypadku zalegania z opłatami Dostawca uprawniony jest do wstrzymania 

sprzedaży środków czystości, do czasu uregulowania należności. Dostawca powiadomi Zamawiającego o 

wykonaniu uprawnienia na piśmie, wzywając jednocześnie do zapłaty w wyznaczonym terminie. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 

   umownego, z zastrzeżeniem zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek  

   niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Dostawcy lub z innych jego  

   wierzytelności a także zakazu zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
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   – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19,  

   i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni o ile zdarzenie, w związku z  

   którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo  

   stanu epidemii. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania 

     uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni  

     powstałej szkody. 

5. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia  

     z żądaniem jej zapłaty.  

6. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, 

strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

1. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia O.C. i z tytułu szkód, które  

mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi podczas realizowania zadania na czas obowiązywania 

umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich                        

z powodu   ewentualnych   szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 7.  (odstąpienie od umowy) 

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, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Dostawcy, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy lub rozwiązanie firmy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy; 

3) Dostawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne 

żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie; 

4) Dostawca realizuje umowę w sposób niezgodny z ofertę lub niniejszą umową; 

5) Dostawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy (jeżeli nie wynika to 

z treści złożonej oferty i zawartej umowy). 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia, w terminie 30 dni od powzięcia ww. informacji oraz powinno zawierać uzasadnienie.  

- § 5 ust. 1, pkt 2 stosuje się odpowiednio.  

4.   W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpi z winy Zamawiającego spowodowanej 

okolicznościami wymienionymi w ust. 1, Dostawcy przysługuje wyłącznie prawo do wynagrodzenia 

należnego za wykonaną część umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez 

      zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez prawa Dostawcy do obciążenia 

      Zamawiającego karą umowną w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących  

      okoliczności: 



Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego: Z.Sz.Goł.26.38.2020 

 

4 

 

1) trzykrotna pisemna i nieskuteczna reklamacja Zamawiającego dotycząca jakości dostarczanego 

towaru, w szczególności gdy reklamacja złożona przez Zamawiającego będzie dotyczyła produktów 

z tej samej pozycji Formularza cenowego stanowiącego jednocześnie załącznik do oferty oraz do 

umowy, 

2) trzykrotne dostarczenie Zamawiającemu towaru, którego termin przydatności do użytku minął. 

6. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 5 będzie poprzedzone 

wezwaniem Dostawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami. 

§ 8 (zmiana umowy) 

1. Strony przewidują istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

         której dokonano wyboru Dostawcy – tylko i wyłącznie – w następujących 

        przypadkach i pod określonymi warunkami: 

1)  istotnej zmiany ilości osób korzystających ze szkolnej stołówki, będącej podstawą 

      oszacowania zakresu przedmiotowego całości zamówienia, 

2)  unieruchomienia szkoły, stołówki lub kuchni Zamawiającego z przyczyn technicznych,  

      administracyjnych lub sanitarnych, 

3)  zamknięcia placówki Zamawiającego z przyczyn technicznych, administracyjnych,  

      sanitarnych lub wynikających z wprowadzenia stanu epidemii lub innego stanu  

      wyjątkowego, 

4)  odwołania zajęć w placówce oświatowej, 

5)  zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następstwie działań organów państwowych  

      np. ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego  

      podatku, 

6) wystąpienia przekształceń własnościowych, 

7) wystąpienia niespodziewanych zmian adresów, zmian technicznych, organizacyjnych.  

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie 

       konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem  

       odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany – z zastrzeżeniem  

       ustępu 1. 

4. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić, za zgodą obu stron wyrażoną 

      na piśmie w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Dostawca odpowiada za 

pracę podwykonawców jak za własną.  

2. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, 

których przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej umowy z co najmniej jednym 

innym podmiotem (Podwykonawcą). 

3. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy  Kodeks cywilny.   

 § 10 

1. Dostawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną drogą 

telefoniczną lub e-mailem z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach 

przedmiotu umowy oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień 
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wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Gdy 

Dostawca nie będzie posiadał danego asortymentu w czasie trwania umowy, jest zobowiązany 

poinformować o tym Zamawiającego pocztą elektroniczną, wskazując proponowane rozwiązanie, 

zgodne z ust. 2. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Dostawca może dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik 

brakującego asortymentu, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, po cenie 

nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa lub zwrócić różnicę w cenie, jeżeli asortyment zostanie 

zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy - w tym przypadku § 5 ust. 1 pkt 1 umowy nie 

będzie stosowany.   

§ 11 

1.  W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do 

zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, 

przed wniesieniem sprawy do sądu. 

2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji 

lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każda na prawach oryginału,  

w tym jeden  dla Dostawcy i dwa dla Zamawiającego.  

§ 13.  

1. Dostawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do 

realizacji niniejszego zamówienia oraz względem podwykonawców przewidziany w przepisach art. 13 i 

14 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 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby 

skierowane do realizacji niniejszego zamówienia oraz podwykonawców, że ich dane osobowe zostaną 

udostępnione Zamawiającemu w celu związanym  z realizacją niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone                    

w przepisach 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 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na 

jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Dostawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie               

z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych. 
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4. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Dostawcy dane osobowe, tj. dane osób wyznaczonych 

przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w niniejszej umowie do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

5. Dostawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 

osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób - pracowników 

Zamawiającego - w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, wyłącznie 

w/w celu realizacji Umowy. 

6. Dostawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych                              i 

organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na 

jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.  

7. Dostawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

8. Dostawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz 

będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

9. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, 

danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym 

podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania 

Umowy, jak i po jej ustaniu. 

10. Dostawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie                  

w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

11. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Dostawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony 

powierzonych danych osobowych. 

12. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Dostawcę prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega Dostawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 

Dostawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

14. Dostawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, 

RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, 

a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym. 

15. Zamawiający zobowiązuje Dostawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności 

danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być 

dokonane w formie pisemnej lub mailowej.  

16. Dostawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostawca 
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zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji 

Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania,                                     

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Dostawca powiadomi Zamawiającego pisemne                       

o fakcie usunięcia danych. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia 

przez Dostawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1) Oferta Dostawcy – Załącznik Nr 1, 

2) Ofertowy formularz cenowy – załącznik Nr 2, 

3) Zapytanie ofertowe – załącznik Nr 3.    

 

 

 

………………………………..     ……………………………. 

(Podpis Zamawiającego)       (Podpis Wykonawcy) 


