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PP2 ZP.271.1.2018         

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA Nr …......./2018 

 

zawarta w Golubiu - Dobrzyniu w dniu .... …………. 2018 roku 

 

 

pomiędzy: 

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Sienkiewicza 6, 87-400 

Golub - Dobrzyń 

REGON  870002117   NIP  8781625761 

którą reprezentuje : 
Pani Małgorzata Brzóska– dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2  w Golubiu-Dobrzyniu 

przy kontrasygnacie -  Głównej Księgowej Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  

w Golubiu-Dobrzyniu - Pani Magdaleny Owsianikow,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 

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

 

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

 

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

 

którą reprezentuje: 

 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego ……………….. r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2013, poz. 907) 

o następującej treści:  
 

 

§ 1 

 

1. Umowa dotyczy sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w artykuły          

      żywnościowe dla potrzeb Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu  

      w cenach i ilościach zgodnie ze złożoną ofertą, którego formularz asortymentowo –  

      cenowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku niewykorzystania do końca terminu umowy przez Zamawiającego 

wielkości określonych w Wykazie artykułów zamówienie ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

3. Dostarczone artykuły powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla 

żywienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w 

sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
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spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach oraz cechować się wysokimi walorami smakowymi. 

4. Dostarczone produkty żywnościowe powinny posiadać następujące wymogi jakościowe: 

a) wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, 

konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna, 

b) smak charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków, 

c) zapach charakterystyczny dla rodzaju surowca, przyjemny bez obcych zapachów, 

d) właściwości fizykochemiczne i biologiczne bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i 

pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii 

chorobotwórczych, 

e) torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, 

obecności szkodników, całe, szczelne. 
 

§ 2 

 

Zamawiający  zobowiązuje się odbierać towar i płacić Wykonawcy w sposób określony 

w niniejszej umowie. 

 
 

 

§ 3 

 

CENA TOWARU 

 

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmują jego wartość, 

wszystkie określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne oraz inne koszty związane 

z realizacją umowy, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: 

 

Część 1 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:..................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

Część 2 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:.................................................................................................................................. 

 

Część 3 

netto......................................................................................................................:.................. 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 
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słownie:................................................................................................................................... 

 

 

Część 4 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:..................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

 

 

Część 5 

netto:....................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:.................................................................................................................................. 

 

Część 6 

netto......................................................................................................................:.................. 

słownie:................................................................................................................................... 

VAT:....................................................................................................................................... 

brutto:.................................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

3. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr …... nie mogą ulec podwyżce w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci za dostawę każdej partii towaru. Zapłata nastąpi na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę i dowodu potwierdzającego dostawę. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu ........... dni od daty 

doręczenia faktury Zamawiającemu.  

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

 

DOSTAWA TOWARU 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy do 

magazynu Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu przy  

ul. Sienkiewicza 6 w godzinach jego pracy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
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2. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający 

ilość i cenę dostarczonych produktów, odpowiednio fakturę VAT lub dokument WZ 

będących podstawą przyjęcia materiałów na magazyn. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio                                                                                      

posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych          

zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do 

przewozu przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i o 

odpowiedniej jakości określonej w ofercie oraz ponosi za tę jakość pełną 

odpowiedzialność. 

5. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgodnie z 

zamówieniem w okresie trwania umowy po wcześniejszym telefonicznym 

zamówieniu określającym ilość i rodzaj zamawianego towaru oraz datę dostarczenia  

towaru. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w godz. od 

07.00 – 08.00 (zamawiający dopuszcza ustalenie innych godzin po wyborze oferty). 

7. Jeżeli w wyniku sprawdzenia ilości/jakości dostarczonej partii towaru Zamawiający 

wniesie zastrzeżenia, niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a jeżeli wada 

została ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonawcy, umieszcza odpowiednią 

adnotację na fakturze lub innym dokumencie dostawy. 

8. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest 

zobowiązany uczynić to niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 godz. od 

otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie dokona oględzin w terminie podanym w ust. 8 uważa się, że 

uznał reklamację Zamawiającego. 

10. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej 

wymiany zakwestionowanej ilości dostarczonej partii towaru na wolną od wad, jednak 

w terminie nie dłuższym niż określony w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do 

SIWZ) 

11. Jeżeli Wykonawca nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk co do 

oceny jakości towaru, strony niezwłocznie sporządzają protokół i pobierają próbki 

towaru. 

12. Pobrana próbkę wadliwego towaru Zamawiający dostarczy w ciągu 2 godz. do Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu w celu wydania orzeczenia co do 

jakości dostarczonego towaru. 

13. Koszt badania próbek ponosi Wykonawca tylko wtedy, jeżeli ocena wskazała wadliwą 

jakość dostarczonego towaru. 

14. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony. 

15. Wykonawca zobowiązuje się odebrać partię towaru, która została określona przez 

wyniki badań jako wadliwa. 

16. Dwukrotna reklamacja towaru u Wykonawcy potwierdzona protokołem 

reklamacyjnym skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy. 

17. Dostarczenie przedmiotu umowy w inne miejsce niż wskazane w umowie lub 

podpisanie odbioru przez nieupoważnionego pracownika Zamawiającego będzie 

traktowane jak niedostarczenie towaru. 

18. W przypadku powstania okoliczności, których nie można było przewidzieć, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych asortymentu 

wyszczególnionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu 

umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i 

organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów, widoczne uszkodzenia 

spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami 
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transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu 

przewożących przedmiot umowy. 

 
 

§ 6 

 
 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 

5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 

brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto faktury za daną dostawę. 

2. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w danym dniu w godzinach 

wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust 6 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) niezależnie 

od kary umownej przewidzianej w ust 1. 

3. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 

określonym w § 5 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki. 

4. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania przekraczającego 

wysokość kary. 

 

 

§ 7 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………. roku do ……………. roku. Umowa 

wygasa z chwilą wyczerpania kwoty nominalnej lub upływu okresu, na który została zawarta. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od 

stron umowy, a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym 

zakresie: 

a) wymiany/uzupełnienia w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez 

Wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony, 

b) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy 

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od 

produktu objętego umową; 

c) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, 

d) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego 

Zamawiającego lub Wykonawcy; 

e) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 
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§ 9 

 

Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego nie mogą być przedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak również 

cesji lub przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego 

załatwienia sporu. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

i jednej dla Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
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Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO*  

 

 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO*, 

informuję: 

 

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sienkiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, 

reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.  

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: iod.przedszkole@golub-

dobrzyn.pl. 

 

3. Przetwarzanie Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której 

jest Pan stroną lub do podjęcia działań na Pana żądanie, przed zawarciem umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO*).  

 

4.  Odbiorcami Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

lub umowy powierzenia przetwarzania danych.  

 

5. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

 

6. Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 

pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

 

7. Przysługuje Panu prawo: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

 do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 17 ust. 3 RODO*, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 

531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych jego 

dotyczących następuje z naruszeniem przepisów RODO*, 

 

8. Nie przysługuje Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO*. 

 

9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

zawarcie i realizacja umowy.  
 

 

 

mailto:iod.przedszkole@golub-dobrzyn.pl
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10. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom   podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu.          

      …………..………………………………………………..  

         (czytelny podpis osoby otrzymującej klauzulę informacyjną ) 

 

 

*- rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 

1 z późn. zm.). 

 

 

 


