
 
                                                                            Wzór UMOWA                                     Zał. nr 2 

zawarta w Olecku dnia .................................... pomiędzy: 

 

Gminą Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, NIP 847-158-60-73, reprezentowaną przez Eligię Martę 

Bańkowską  – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko, na 

podstawie pełnomocnictwa Nr ORN.077.14.2021 z dnia 01.09.2021 r. udzielonego przez Burmistrza Olecka, zwanym 

dalej Zamawiającym, 

 

A 

 

…………………..... z siedzibą w ………………. wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS …., działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP: …., REGON: …., reprezentowaną przez pana……,zwanym/-ą dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, z siedzibą 19-400 Olecko,       

ul. Kościuszki 20, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie art. 275                

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)                

na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza   w 2023r.” 

 

§1 

Przedmiot i zakres dostaw 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych, zwanych dalej „towarem” dla Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 2023r., zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 

do umowy w ramach części: 

1) Formularz asortymentowo cenowy – 

Część NR 1 MROŻONKI I RYBY MROŻONE*  

Część NR  2 OWOCE WARZYWA I JAJKA*  

Część NR 3 MIĘSO I WYROBY MIĘSNE* 

Część NR 4 DRÓB ŚWIEŻY* 

Część NR 5 NABIAŁ I  PRODUKTY MLECZARSKIE* 

Część NR 6 PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE* 

Część NR 7 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE*  

* niepotrzebne skreślić 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie 

(wraz z załącznikami), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a przedmiot umowy zgodny         

z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz 

asortymentowo-cenowy. Oferta z załącznikami i SWZ są integralną częścią umowy. 

3. Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia określonym w Rozdziale VI SWZ. 

4. Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) wraz z przepisami wykonawczymi 

oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 

r. poz. 1688. ) a także wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup 

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

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

jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). 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. 

5. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być 

dostarczony w oddzielnym pojemniku. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek (pojemników) przy każdorazowej dostawie 

towaru na okres do następnej dostawy. 

7. Dostawa odbywać się będzie transportem Wykonawcy. 

8. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie   



z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132). Osoby 

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

epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 

9. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie 

okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem: pieczywo, wyroby 

cukiernicze wyprodukowane będą w dobie dostawy. Dostarczone produkty muszą być zgodne z opisem zawartym         

w złożonej ofercie, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku dostawy produktu równoważnego, 

Zamawiający wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające identyfikację 

spełnienia wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego produktu (gramatura, zawartość procentowa 

poszczególnych składników, wydajność z opakowania, wartość odżywcza itp.) wskazanych w przedmiotowej 

ofercie. 

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

asortymentowo-cenowym są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania 

Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb 

Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w placówce, 

zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw 

w/w przedmiocie zamówienia do wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym 

wykonawcy, chyba że niemożność składania przez Zamawiającego zamówień spowodowana jest siłą wyższą,                         

w szczególności stanem epidemii COVID 19 lub frekwencją  dzieci uczęszczających do szkoły 

 

§ 2 

Okres obowiązywania umowy 

 

Umowa obowiązuje od dnia 2 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku z zastrzeżeniem , że dostawy będą 

realizowane w okresie przebywania dzieci w szkole. 

 

§3 

Termin dostawy 

 

1. Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zrealizowana sukcesywnie w okresie od 02 stycznia 2023r. (w przypadku 

przedłużającej się procedury przetargowej - od daty zawarcia umowy) do dnia 31 grudnia 2023r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z handlowym 

dokumentem identyfikacyjnym. 

3. Wykonawca będzie realizował dostawy produktów na podstawie otrzymywanego od Zamawiającego bieżącego 

zapotrzebowania określającego rodzaj, ilość i termin. Zamówienie będzie składane nie później niż z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Zamówienie Zamawiający przekazuje za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej  na adres e-mail 

stolowkasp1olecko@wp.pl   

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  przedmiot dostawy nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od złożenia 

zamówienia. Dostawy będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  określonych w SWZ. 

6. Wykonawca będzie wnosił przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących 

się w jego siedzibie w Olecku przy ul. Kościuszki 20. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt 

dostawy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową. 

7. 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 odbierające go na etapie 

odbioru bez naruszenia opakowania jednostkowego. 

8. Przedmiot zamówienia uznaje się za dostarczony, jeżeli dostawa objęła wszystkie pozycje asortymentowo-

ilościowe złożonego zapotrzebowania, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz spełnione zostały wymagania 

określone w § 1. Jako termin dostawy rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do 

odbioru ze strony zamawiającego na dokumencie dostawy. 



9. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności dostarczonych produktów w zakresie opisanym w szczególności w ust. 7 i 8 

skutkuje wszczęciem procedury reklamacyjnej. Niezrealizowanie reklamacji w terminach przewidzianych w § 9 ust 3 

umowy, skutkuje odmową dokonania odbioru zakwestionowanej partii produktów i stwierdzeniem tego faktu         

na dokumencie dostawy - w takim przypadku kserokopia dowodu dostawy pozostaje u Zamawiającego. Okoliczności 

te należy traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dostawy wg zgłoszonego zamówienia. 

10. 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. 

11. Zamawiający, w przypadku określonym w ust. 10, zobowiązany jest poinformować Wykonawcę w formie pisemnej 

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

dostawy. 

12. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionego przedmiotowego dokumentu księgowego w ciągu 

48 godzin od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, w przeciwnym razie zostaną naliczone 

kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2. niniejszej umowy. 

13. W przypadku trzykrotnego niezrealizowania w pełnym zakresie dostawy przez Wykonawcę w wymaganym 

terminie, o którym mowa w ust. 5, braku dostarczenia zamówionych towarów (lub odmowy dostawy przez 

Wykonawcę) lub pisemnej informacji od Wykonawcy o zaprzestaniu realizacji dostaw, Zamawiający ma prawo 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy. Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, pomniejszonego o nałożone przez Zamawiającego 

kary umowne. Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia 

Wykonawcy wypowiedzenia w formie pisemnej. 

14. Niedostarczenie zamówionych towarów w uzgodnionym terminie lub odmowa dostawy zostanie udokumentowana 

notatką służbową 

 

§ 4 

Cena 

 

1. Całkowita wartość umowy, ustalona na podstawie cen jednostkowych poszczególnych towarów przedstawionych            

w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do umowy), nie przekroczy kwoty ….………złotych netto plus 

………….. złotych tytułem podatku VAT (stawki podatku VAT zgodnie z załącznikiem asortymentowo ilościowym 

załączonym do niniejszej umowy). Łącznie całkowita wartość umowy brutto nie może przekroczyć ... (słownie: 

… ........................... złotych), w całym okresie obowiązywania umowy. 

2. W przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS wzrośnie lub spadnie 

o minimum 12 % w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego każda ze stron może złożyć wniosek 

odpowiednio o podwyższenie lub obniżenie stawek cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy o taką 

wartość. Zmiana wymaga aneksu do umowy. Waloryzacja wynagrodzenia/cen jednostkowych określonych                        

w załączniku do umowy dopuszczalna jest tylko raz, jednakże nie wcześniej niż w maju 2023 r. i nie później niż                 

w październiku 2023 r.  i dotyczy produktów dostarczonych po dniu zawarcia aneksu. Maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia szacunkowego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/cen 

jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz produkt podlegający waloryzacji. 

4. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym: koszty opakowania, ubezpieczenia 

towaru, transportu do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20 , oraz 

załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, a także użyczenia pojemników itp. 

 

 

 



§5 

Warunki płatności 

 

1. Należności za poszczególne dostawy od stycznia do listopada, będą regulowane przelewem na konto bankowe 

wykonawcy: . ……………………………………….. na podstawie prawidłowo wystawionej, faktury VAT,                       

za zrealizowane dostawy. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu księgowego. 

2. Faktura za dostawy w grudniu 2023r. będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy i zostanie wystawiona do 21 dnia 

miesiąca oraz zapłacona przelewem na rachunek Wykonawcy do 31 grudnia 2023r. 

3. Faktury będą wystawiane na: 

Nabywcę: Gmina Olecko ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko. NIP 847-158-60-73 

Odbiorcę/płatnika: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 20. 

4. Faktura Wykonawcy wystawiona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w § 3, oraz § 4. 

5. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa  Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe 

w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

7. Faktura powinna być dostarczona do siedziby Szkoły Podstawowej Nr 1 im .Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 

20, 19-400 Olecko i zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana. 

8. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 7 za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą 

uznawać datę jej wpływu do siedziby Szkoły Podstawowej Nr 1 im .Henryka Sienkiewicza w Olecku 

 

§ 6 

Pakowanie i znakowanie 

 

Opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i powinno chronić  towar przed wszystkimi możliwymi 

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

 

§7 

Termin ważności 

 

Towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, zgodnie 

ze SWZ. 

 

§8 

Gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego towary będą wysokiej jakości i będą zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa żywnościowego. 

2. Towary objęte przedmiotem umowy muszą odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi 

atestami, Polskimi Normami,  prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP 

lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO 22000:2005. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do produkcji lub dystrybucji towarów zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemu 

HACCP, systemu bezpieczeństwa żywności oraz innymi wymaganiami prawa żywnościowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia lub certyfikatu 

wykonywania wszelkich działań związanych z produkcją i dystrybucją oraz obrotem żywnością zgodnie z zasadami 

GMP/GHP oraz systemem HACCP i bezpieczeństwa żywności. 

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

substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

6. Towary będą dostarczane Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość i odpowiadających warunkom 

transportu, odbioru i przechowywania. 

7. Towary będą dostarczane transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi zasadami GMP/GHP oraz systemu 

HACCP i przekazywane osobom upoważnionym ( do wglądu na życzenie Książka Stanu Sanitarnego Pojazdu). 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym przez władze sanitarne do transportu 

żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.  

9. Użyty do przewozu środek transportu musi uwzględniać właściwość żywności i zabezpieczać ją przed ujemnymi 

wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej 



i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę bez nadzoru lub wydania osobom 

nieupoważnionym. 

11. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonego towaru odbywać się będzie w pomieszczeniach w siedzibie 

Zamawiającego przez osoby upoważnione przy udziale Wykonawcy. 

12. Przyjęcie towarów odbywać się będzie na podstawie faktury z aktualną ceną zgodną z umową. 

13. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towarów, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego, 

14. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania 

oceny ilościowo -jakościowej odbieranego towaru. 

 

§9 

Reklamacje 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dniu dostawy kontroli towarów objętych przedmiotem 

umowy. W przypadku dostarczenia towarów co do których Zamawiający ma uzasadnione zastrzeżenia jakości 

Zamawiający może odmówić przyjęcia kwestionowanej partii towaru lub zażądać wymiany towaru na wolny od 

wad. 

2. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania wymiany wadliwego towaru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów w tym ukryte i za uszkodzenia 

powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym 

zakresie i na własny koszt na każde żądanie Zamawiającego w terminie … …  godzin od powiadomienia    

o wadzie towaru. Powiadomienie nie wymaga potwierdzenia przyjęcia. 

 

 

§10 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: 

1) w wypadku nie dostarczenia towaru w całości lub części, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 

10% wartości brutto całości zamówionej na ten dzień partii dostawy, wynikającej z zamówienia. 

2) w wypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 15% 

całkowitej wartości umowy określonej w § 4 ust.1 umowy. 

3) w wypadku braku wymiany towaru na wolny od wad w terminie o którym mowa w § 9 ust.3 niniejszej umowy                     

w wysokości 3% wartości brutto danej partii dostawy na przedmiotowej fakturze. 

2. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej 

umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć … % całkowitej 

wartości umowy określonej w § 4 ust.1 umowy. 

4. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§11 

Spory 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

Zmiany 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności,                      

z wyjątkiem zmiany o której mowa w §12 ust 2 pkt 3. Zwiększenie lub zmniejszenie asortymentu dokonywać się będzie 

na podstawie zamówień przesyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 

 



1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub w przypadku gdy zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego, 

2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 

3) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w umowie w formularzu 

asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia całkowitej wartości brutto umowy; 

4) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto odpowiednio do zmiany stawki VAT, tak                  

w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga każdorazowo zgody wyrażonej przez Zamawiającego                  

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego pisemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, zmianie adresu do korespondencji, a także o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. 

4. Ponadto strony dopuszczają zmiany umowy polegające na: 

- zmianie terminie, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, o ile zmiana taka jest 

korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy. 

- w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod 

warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 

- przedłożeniu przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem, iż odpowiednik jest 

tej samej lub wyższej jakości za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 

- wprowadzeniu do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego produktu powodującego 

wycofanie dotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.- dopuszczeniu się zmiany umowy 

w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów - w 

przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 

 

 

§13 

Cesja wierzytelności 

 

1. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego, (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego). 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przelać praw lub obowiązków określonych umową w części 

lub w całości na osobę trzecią. 

 

§14 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Trzykrotne, w okresie obowiązywania niniejsze umowy dostarczenie towaru wadliwego lub trzykrotny brak dostawy 

towaru w okresie obowiązywania umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy          

bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Rozwiązanie umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony mogą rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§15 

Upoważnieni do kontaktu 

 

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z wykonawcą ze strony Zamawiającego, w sprawie realizacji przedmiotu umowy, 

jest p. Bożena Buchowska, telefon: 87-523-04-97 adres email: stolowkasp1olecko@wp.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z zamawiającym ze strony Wykonawcy, w sprawie realizacji przedmiotu umowy, 

jest ….., telefon: ….., adres email: …… 

3. Wszelkie pisma doręczane będą stronom przez operatora pocztowego, mail-em na adres Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

4. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu do korespondencji. 

Powiadomienie o zmianie adresu jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest zaadresowane. 

5. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, pismo wysłane pod adres jak 

na wstępie umowy uznaje się za skutecznie doręczone z dniem odbioru lub w przypadku nie odebrania pisma, z dniem 

pierwszego awizo. 

 

 



§16 

Regulacja prawna 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 17 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy, 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

KLAU                       KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW, REPREZENTANTÓW ORAZ OSÓB 

WSKAZANYCH DO KONTAKTU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 

informujemy, że: 

 

 

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

(Administrator). Dane kontaktowe: tel.87-523-04-97, email: sp1@um.olecko.pl 

 

 

Dane osobowe kontrahentów, reprezentantów są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy przez 

Administratora, w szczególności: 

• w celu realizacji postanowień zawartej umowy o świadczenie usług, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - 

„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” 

• w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności                

na podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy o ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”. 

Dane osobowe osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją umowy są wykorzystywane: 

• w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) „przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”. 

 

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji 

postanowień umowy przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez 

Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się                  

z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu                   

ani automatycznemu podejmowaniu decyzji. 

 

 

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane: 

• przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących 

przechowywać dane, 

• przez okres obowiązywania umowy lub do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia. 

 

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Administrator 

może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego       

z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie 

podpisanych umów. 

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@warmiainkaso.pl 

mailto:sp1@um.olecko.pl


 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU PRZEZ KONTRAHENTA 

 

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem kontrahenta w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana 

do kontaktów w ramach jej realizacji. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w umowie (imię    

i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


