
        

 

 
 

 

Załącznik nr 8 do SWZ   

UMOWA NR …………………………  

 

zawarta w dniu …………………… r. w Warszawie, pomiędzy:  

   

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:525-22-48-481, 

REGON: 015259640, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu 

którego działa:  

  

Marzeną Mrozińską– Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. 

Króla Stefana Batorego, ul. Białostocka 10/18, 03-741 Warszawa - na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydent  m.st. Warszawy, nr GP-OR.0052.3450.2021r. z dnia 07.02.2021 

roku,  

  

zwanym dalej zamawiającym,  

  

a  

  

………………………………………… (imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą ………………………………………… (nazwa firmy ),  z  siedzibą:  

 …………………………. ul. ………………………., nr NIP: …………………………,              nr 

REGON: ……………….. , prowadzącym/-cą działalność na podstawie wpisu do CEIDG  

  

lub  

  

Spółką ………………………………………………….. , z siedzibą w …………………………….. 

, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… 

, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………….. ,     

NIP: ………………………….. ,  

  

reprezentowaną przez:  

  

…………………………………. - ………………………………….. ,  

  

zwanym/-ą dalej wykonawcą,   

  

zwanych „Stronami”,  

o następującej treści:  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn zm.), zwanego dalej 

„postępowaniem”, została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1  

Przedmiot i zakres dostaw  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………..………(część nr 

....), zwanych dalej „towarem” do siedziby Zamawiającego – Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego, ul. Białostocka 10/18, 03-

741 Warszawa.  
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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 IV 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 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.). wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z 

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 630) 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).   

5. 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.   

6. Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy 

asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku.   

7. 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 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).  

8. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone ilości towaru. Ilości 

produktów podane w formularzu asortymentowo-cenowym są szacunkowe i mogą ulec 

zmianie, 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. Z tytułu zmniejszenia ilości produktów i wartości dostaw  

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 5 niniejszej umowy.  

 

§ 2  

Okres obowiązywania umowy  

Umowa obowiązuje od dnia 09 stycznia  2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku  (w 

przypadku przedłużającej się procedury przetargowej - od daty zawarcia umowy) do dnia 31 

grudnia 2022 r.). lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, 

wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 3  

Termin dostawy  

1. Dostawy towaru określonego w § 1 będą zrealizowane sukcesywnie na podstawie 

bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego   

wskazanego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamówienia wskazują bieżące zapotrzebowanie zamawiającego i określają rodzaj, ilość, 

termin dostawy oraz osobę odpowiedzialną za odbiór produktów. 
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3. Zamówienia będą składane z jednodniowym wyprzedzeniem (do godziny 15:00), od 

poniedziałku do piątku. 

4. Zamówienie Zamawiający przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej do 

Wykonawcy, na adres…………………………………………….. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia każdorazowo w ustalonych 

godzinach od  ……….…. do…….….: /zgodnie z SWZ i odpowiednio dla danej części 

zamówienia/. następnego dnia roboczego.  

6. Wykonawca będzie wnosił przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Warszawie przy ul. Białostocka 

10/18. 

7. Procedura odbioru polega na ocenie zgodności rzeczowej dostarczonych produktów z 

zamówieniem, znakowaniem opakowań jednostkowych, terminami ważności, 

poprawnością opakowania, ocenie jakości produktów, wg cech organoleptycznych, 

możliwej do dokonania przez odbierającego  na etapie odbioru bez naruszenia 

opakowania jednostkowego oraz, w przypadku dostawy jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i 

wędlin weryfikacja handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI). Jako termin dostawy 

rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do odbioru ze 

strony zamawiającego na dokumencie dostawy.  

 

§ 4  

Cena  

1. Strony ustalają, że łączne maksymalne wynagrodzenie brutto za należytą realizację 
przedmiotu umowy, nie przekroczy kwoty …………..………………..zł brutto (słownie 
złotych:…………………………………………………………………) wskazanej w  ofercie 
wykonawcy, zawierającej obowiązujący podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zostało ustalone na podstawie cen jednostkowych 
przedstawionych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy. 

3. Ceny wyszczególnione w ofercie w formularzu asortymentowo-cenowym będą stałe przez 

cały okres realizacji umowy.  

4. W cenie zawarte są wszystkie koszty, w tym między innymi: koszty opakowania, 

ubezpieczenia towaru, transportu do siedziby Zamawiającego, oraz załadunku, 

rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, a także użyczenia 

pojemników.    

5. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie Umowy może być niższe od 

kwoty określonej w § 4 ust.1 Umowy, ale nie mniejsze niż 60% brutto kwoty 

maksymalnego  wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1 Umowy. Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o dochodzenie realizacji Umowy na poziomie wyższym niżeli 

wynika to z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

  

§ 5  

Warunki płatności  

1. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy 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. Faktury za dostawy w grudniu 2022r. zostaną wystawiona do 27 grudnia 2022r. oraz 
zostaną zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy do 31 grudnia 2022 r.  

3. Faktury muszą być wystawiane w następujący sposób:  
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Nabywca/Podatnik :Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 

NIP 525-22-48-481,  

Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla 

Stefana Batorego, ul. Białostocka 10/18, 03-741 Warszawa.  

4. Faktura wystawiona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w  § 4.  

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia prawidłowo wystawionego przedmiotowego dokumentu księgowego w ciągu 

48 godzin od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.  

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

7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; 

koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.  

8. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało zapłaty wynagrodzenia z 

tytułu niniejszej Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej.  

10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

11. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz. U. z 2021 r., poz. 424). 

  

§ 6  

Pakowanie i znakowanie  

Opakowanie towaru powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chroniło towar 

przed wszystkimi możliwymi warunkami, których można się spodziewać w czasie transportu.  

  

§ 7  

Termin ważności  

Towary będące przedmiotem niniejszej umowy będą dostarczane nie później, niż w połowie 

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

a) wyroby garmażeryjne wyprodukowane będą w dobie dostawy;   

b) ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni 

od dnia dostawy;   

c) jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania;   

d) warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla 

danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, 

oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia 

czy gnicia  i pleśni;   

e) mięso i wędliny będą produktami świeżymi z bieżącej produkcji, z terminem  

przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.   

 

§ 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 
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z obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO 22000:2005.  

3. Wykonawca  zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towarów  zgodnie z 

zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP, systemu bezpieczeństwa żywności oraz 

innymi wymaganiami prawa żywnościowego.  

4. Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej stanowiącej, że 

dostarczone towary  nie są skażone  substancjami  szkodliwymi dla zdrowia.   

5. Towary będą dostarczane Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość  

i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.  

6. 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)  

7. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym 

przez władze sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i 

bezpieczeństwo zdrowotne.  

8. Użyty do przewozu środek transportu musi uwzględniać właściwość żywności i 

zabezpieczać ją przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniem.  

9. 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.  

10. Odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego  towaru  odbywać się będzie w 

pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione przy udziale 

Wykonawcy.  

11. Przyjęcie towarów  odbywać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z 

aktualną ceną zgodną z umową.  

12. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towarów, będzie potwierdzany przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy 

procedurą.  

13. 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 zamówienia. 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 nie dłuższym niż do godz. 10.30 w dniu dostawy – w przypadku reklamacji 

zgłoszonej podczas odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszonej do 

godziny 9:00 w dniu dostawy. 

2. Stwierdzenie w toku odbioru jakichkolwiek niezgodności w zakresie opisanym w 

szczególności w § 3 ust. 7 może skutkować: 

a)  odmową przyjęcia części lub całości dostawy oraz wszczęcia procedury 

reklamacyjnej – w przypadku stwierdzenia niezgodności w toku dostawy. W takiej 

sytuacji reklamacja zostanie zgłoszona poprzez zamieszczenie o tym informacji na 

dokumencie dostawy.  
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b) wszczęciem procedury reklamacyjnej – w przypadku stwierdzenia niezgodności po 

dokonaniu odbioru dostawy. W takiej sytuacji reklamacja zostanie zgłoszona, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres…………………do godziny 9.00 w dniu 

w którym dostawa nastąpiła.  

3. Niezrealizowanie reklamacji w terminie przewidzianym w §9 ust 1 umowy należy 

traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dostawy zgodnie z zamówieniem. W 

takim przypadku Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 

umowy i będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, na zasadach 

opisanych w ust. 5. 

4. W przypadku niezrealizowanie dostawy w całości, Zamawiający nie jest zobowiązany 

do wszczęcia procedury reklamacyjnej. W takiej sytuacji, Zamawiający  naliczy karę 

umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy i będzie upoważniony do dokonania 

zakupu interwencyjnego, na zasadach opisanych w ust. 5. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający jest uprawniony do dokonania 

zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie 

niezrealizowanym. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca – na żądanie 

Zamawiającego - zobowiązany jest do zwrotu zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną 

zakupu interwencyjnego,  a ceną dostawy ustaloną w niniejszej umowie. Wykonawca 

uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia tylko w zakresie produktów 

dostarczonych, przyjętych i niezareklamowanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu i 

wartość niniejszej umowy o wielkość tego zakupu.   

 

§ 10  

Kary umowne  

1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach:  

1) w przypadku nie dostarczenia zamówienia w całości – karę w wysokości 50% 

wynagrodzenia brutto za całość zamówionej na ten dzień partii dostawy,  

2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 15% wynagrodzenia 

brutto (całkowita wartość umowy) wskazanego w § 4 ust. 1 .  

3) w przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie przewidzianym w §9 ust 1 

niniejszej umowy – karę w wysokości 30% wartości brutto danej partii dostawy na 

fakturze,  

2. Ustala się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 

na kwotę w wysokości 30% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Naliczoną kwotę kary określonej w ust. 1 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy sporządzając notę księgową wraz z pisemnym 

uzasadnieniem.  

4. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych o których mowa 

w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.   

  

§ 11  

Spory  

Ewentualne spory wynikłe w związku z niniejszą umową, których nie udałoby się 
rozstrzygnąć Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.  
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§ 12 
Zmiany  

1. Poza możliwością zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie przewiduje wprowadzania istotnych 
zmian do niniejszej umowy.  

2. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1 ustawy Prawa 
zamówień publicznych: 

a. zmiana danych adresowych, 

b. zmiana osób wskazanych do kontaktu, 

c. zmiana w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów 
wskazanych w umowie w formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie 
spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy. 

3. W związku z faktem, że w okresie realizacji Umowy mogą wystąpić nowe, nieznane 
Stronom na dzień zawarcia Umowy zakazy, nakazy i okoliczności związane z Covid 19,  
Strony obowiązane są informować się wzajemnie na bieżąco o ich wpływie na realizację 
przedmiotu Umowy. W takim przypadku zastosowanie ma art. 15r ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.  

4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 13  

Cesja wierzytelności  

1. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikających  z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.   

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przelać praw lub obowiązków 

określonych umową w części lub w całości na osobę trzecią.  

  

§ 14  

Odstąpienie od umowy  

1. Pięciokrotne naliczenie kar umownych, o których mowa w §10 ust 1 pkt 1 lub 3 umowy  daje 

Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem 

natychmiastowym. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia 

zaistnienia w/w okoliczności dającej podstawy do odstąpienia od umowy.  

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, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 15 
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Upoważnieni do kontaktu  

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z wykonawcą ze strony zamawiającego, w sprawie 

realizacji przedmiotu  umowy, jest: 

…………………………….  

telefon: ……………………………., 

adres email: ……………………...  

 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z zamawiającym ze strony wykonawcy, w sprawie 

realizacji przedmiotu umowy, jest: 

Anna Rogalska ,  

telefon: 22 619 55 01 wew. 24 

adres email: zywienie@sp73.edu.pl.  

3. Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych innych niż 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, wymienionych w ust. 1 oraz 2.   

4. Wszelkie pisma doręczane będą stronom  za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 

do 24 godzin.   

5. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 

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

zaadresowane.  

6. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pismo wysłane pod adres 

jak na wstępie umowy uznaje się za doręczone.  

  

§ 16  

Regulacja prawna  

W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy  z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych, a także art. 15 r ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych 

 

§ 17 

Klauzula informacyjna 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), w odniesieniu do 

danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych 

wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ koordynatorzy/ osoby 

odpowiedzialne lub wyznaczone do wykonania niniejszej Umowy. Kontakt do 

administratora możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@sp73.edu.pl 

2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  

kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod 

adresem poczty elektronicznej: ……………………………………… 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego  

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy 

oraz wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy, a także w oparciu o 

przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku 

określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie 

którego Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. Dane osobowe będą 

przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz zawartych w  

dokumentach potwierdzających uprawnienia do wykonywania usługi. 
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4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało 

z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa. 

5. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 4 lat 

od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że osoba 

której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane w 

celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a 

następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum 

państwowego. 

6. Osobom, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące 

przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, 

może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z 

jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 

niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia 

i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może 

skutkować (według wyboru zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu 

drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej 

miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej 

Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 

§ 18 

Podwykonawcy 

(w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie zamówienia/części zamówienia 

przez Podwykonawcę)  

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy 

podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców: 

1) ……………………………………………………………………………………. – w zakresie 

 [należy wskazać firmę, dane kontaktowe oraz przedstawiciela podwykonawcy]  

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, o każdej zmianie 

danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych 

podwykonawcach (podając dane wskazane w ust.2), którym zamierza powierzyć prace w 

ramach realizacji umowy w terminie trzech (3) dni roboczych przed planowanym 

powierzeniem mu realizacji prac. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania 

z podwykonawcą o udziale którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu 

przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu umowy, 

powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą stanowi zwłokę 

Wykonawcy. 
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4. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w 

toku postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, to jest on zobowiązany do 

wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający 

jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą co do którego Wykonawca 

nie wykazał spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, 

a opóźnienie w świadczeniu usług, powstałe wskutek braku współdziałania z takim 

podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą na zasoby którego 

powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, to jest 

on zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca 

rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą który 

nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę 

ich spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego 

tych warunków, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku 

współdziałania z Wykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca w toku realizacji Umowy zamierza powierzyć realizację jej części 

podwykonawcy dotychczas nieujawnionemu zgodnie z postanowieniami powyższymi, jest 

zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dotyczących tego 

podwykonawcy oświadczeń, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 462 ust. 5 Pzp 

lub dokumentów podmiotowych potwierdzających brak podstaw jego wykluczenia - w 

zależności od treści żądania Zamawiającego. Dokumenty powinny zostać dostarczone w 

terminie określonym w żądaniu Zamawiającego, nie później, niż na pięć (5) dni roboczych 

przed planowanym powierzeniem prac podwykonawcy, pod rygorem naliczenia przez 

Zamawiającego kary umownej. 

7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z 

podwykonawcą co do którego Wykonawca nie wykonał wskazanych powyżej obowiązków, 

do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych oświadczeń lub dokumentów, a 

opóźnienie w świadczeniu usług, powstałe wskutek braku współdziałania z takim 

Podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w 

ustępie powyżej, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

odpowiedniej części zamówienia podwykonawcy. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że umowy zawierane z podwykonawcami nie będą 

naruszać powyższych postanowień i pozwolą na wykonywanie uprawnień Zamawiającego 

określonych w niniejszym paragrafie. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie prace oraz ich skutki 

wykonywane przez podwykonawców, tak jak za działania własne. 

 

 

§ 19  

Postanowienia ogólne  

1. Wykonywanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w 
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), dla których 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem w 
zdaniu drugim. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora określone 
w przepisach RODO, w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy, w 
sytuacji, w której jest osobą fizyczną (w tym osobą prowadzącą działalność 
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej 
strony do realizacji niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności dane go identyfikujące ( gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, 
nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach 
prowadzenia działalności gospodarczej ), przedmiot umowy   i wysokość wynagrodzenia 
podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn zm.). 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron.  

4. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

Załącznik Nr 1 – SWZ 

Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy  

Załącznik nr 3  - formularz asortymentowo-cenowy  
 

 

 

             Zamawiający:                                                   Wykonawca:  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  


