
 
 

 
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy z Wykonawcą. 
 

UMOWA  NR 1/ PSONI/2019 
zawarta w dniu …………………….………… 

 w  Stargardzie 
 
pomiędzy : 
………….  z siedzibą w …………………………………………………….,  
NIP: ……………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem:…………………………..……., zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
a  
…………………………………………… z siedzibą w 
…………………………………………………….,  
NIP:  ……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym/ną przez …………………………………………../wykonującym zlecenie 
osobiście 
 
dalej zwanymi Stronami 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 
1/PSONI/2019  
2. Postępowanie zostało przeprowadzone  w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o 
wartości powyżej 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 
przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
3. Niniejsze zapytanie zostało  upublicznione na stronie internetowej  dedykowanego portalu 
bazy konkurencyjności  i  na stronie www  Zamawiającego: Zamówienie stanowiące 
przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020, Realizacja zadania związana jest z realizacją  
projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w Stargardzie, finansowanego z EFS w 
ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, 
Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej. 
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§ 2 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę i montaż  
zestawu do prażenia kawy i bakalii zgodnie z warunkami  określonymi w ofercie i z 
załącznikiem nr 5 do  Zapytania ofertowego nr 1/PSONI/2019.    
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, 
przeważa treść Zapytania Ofertowego.  
4. Usługa  wykonana  będzie w  terminie do  dnia  15 kwietnia 2019 r. w siedzibie 
Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniać 
sugestie i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania.  
6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie 
objętym przedmiotem umowy. 
7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie  do 
realizacji przedmiotowej umowy.   
8. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) podczas wykonywania 
przedmiotu umowy; od 25 maja 2018 r. podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) 
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), 
 

§ 3 
1. Za realizację zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………..zł 
brutto (słownie: …………. zł …../100 gr) płatne przelewem na konto  nr :……………..w 
terminie do 14 dni od otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego.    
2. Przedstawienie przez Wykonawcę Faktury  za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie 
następować po potwierdzeniu  jej wykonania. 
3. Warunkiem płatności jest wyszczególnienie na Fakturze wszystkich pozycji dotyczących 
składowych przedmiotu zamówienia wymienionych w Zapytaniu Ofertowym. Dopuszcza się  
wystawienie odrębnych  faktur za poszczególne elementy zestawu. 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji 
zamówienia.  
5. Płatność wynagrodzenia może zostać przesunięta ze względu na brak dostępności na 
koncie Zamawiającego  środków przekazywanych przez IOK. W tym zakresie Wykonawca 
zrzeka się wobec Zamawiającego z jakichkolwiek ewentualnych roszczeń, w szczególności o 
charakterze odszkodowawczym. 
 

§ 4 
 
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ......................................., tel.  ....................., e-
mail:…………….   
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ......................................., tel.  ....................., e-
mail:…………….  .  
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§ 5 
 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
Okolicznościami, w których następuje odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, może być w 
szczególności realizowanie dostaw w sposób nie gwarantujący należytego wywiązania się z 
umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 
prawach ogólnych, do stosowania następujących kar: 
a) karę za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia - 0,5% za 
każdy dzień zwłoki - od wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z oferty - za cały zakres 
zamówienia; 
b) karę za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - 20% wartości brutto wynagrodzenia 
wynikającego z oferty za cały zakres zamówienia; 
c) karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie przedmiotu zamówienia lub 
w okresie, w którym system podlega serwisowaniu - 0,05% wartości brutto wynagrodzenia za 
cały zakres zamówienia- za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad. 
3. Odpowiedzialność zamawiającego wynika z uregulowań kodeksu cywilnego. 
 

 
§ 6 

 
1. Dostawa i montaż towaru nastąpią w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – tj.:  
w  pomieszczeniu wykorzystywanym przez  Zamawiającego: Zakład Aktywności Zawodowej 
„Centralna Kuchnia” w Stargardzie, mającego siedzibę przy ul. Broniewskiego 2, 73-110 
Stargard . 

2. W ustalonym przez strony dniu dostawy i montażu, Zamawiający zobowiązany jest 
zapewnić pracownikom Wykonawcy: a) dostęp do pomieszczeń, w których ma nastąpić 
montaż b) dostęp do elektryczności 230V c) dostęp do sprzętu sanitarnego d)  miejsce 
parkingowe dla samochodu dostawczego i serwisowego.  
 
3.Warunkiem dokonania montażu przez Wykonawcę jest prawidłowe wykonanie przyłączy 
przez Zamawiającego zgodnie z ewentualnymi Wytycznymi Instalacyjnymi ustalonymi na 
piśmie z Zamawiającym. Wykonawca dokona montażu tylko tych wyrobów, dla których 
prawidłowo przygotowano przyłącza.  

 
 

§ 7 
 

 
1. Okres gwarancyjny wynosi  24 miesiące na wszystkie urządzenia. 
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet kart gwarancyjnych do dostarczonych 

urządzeń.  
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§ 8 
 

 
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być 
rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.  
3. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 9 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze: 
1.1. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 
a. koniecznością  spowodowaną  zmianą obowiązujących  przepisów  prawa  powodującą,  
że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  
b. wystąpieniem  okoliczności  powodujących, że  niemożliwe  jest  zrealizowanie  
przedmiotu umowy  w sposób określony w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie, które nie 
były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  
c. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  
d. koniecznością modyfikacji  zasad  płatności  wynagrodzenia  umownego  (m.in. 
wystawienia faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między  stronami)  
oraz  zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania  
czynności odbiorowych), wynikającą w  szczególności z zasad instytucji dofinansowujących  
lub zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,  
e. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego 
zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, przy jednoczesnym 
obniżeniu  wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia i/lub skróceniu terminu realizacji usługi 
f. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub  technicznej, za którą żadna ze stron nie  ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 
warunkami zapytania ofertowego lub złożonej oferty; 
1.2. Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności 
związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 
umowy i osób reprezentujących strony (w  szczególności z  powodu nieprzewidzianych  
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);  
1.3. Zmiany postanowień umowy korzystne z punktu  widzenia  realizowanego  
zamówienia  czy  interesu  społecznego  lub  interesu  Zamawiającego,  a  polegające  m.in.  
na  możliwości  ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności 
niemożliwych  wcześniej  do  przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w 
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i/lub terminu jego realizacji, 
modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego związanych z zaistnieniem 
okoliczności uzasadniających wprowadzenie takiej modyfikacji;  
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2. Zmiany, o których mowa w pkt 1.3. wymagają jedynie zgłoszenia drugiej stronie pisemnie 
lub drogę elektroniczną.  
3. Pozostałe zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod 
rygorem nieważności. 

 
 

§ 11 
1. Dane osobowe udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego podlegają ochronie 

prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej Rodo.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania ze Zamawiającym umowy przetwarzania 
danych osobowych w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zlecenia.  

3. Działając na podstawie art. 31 ust. 1 Rodo Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie umożliwiającym 
Wykonawcy należyte wykonanie postanowień niniejszej umowy oraz w celu realizacji 
niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w 
zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 
zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 Rodo oraz spełnić 
wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Rodo. 

 
 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności i nieujawniania 

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej 
realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony 
ustawowy obowiązek publikacji lub które stanowią informacje jawne, publiczne, 
opublikowane przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 
naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, 
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe 
i przemysłowe.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne szkody 
wyrządzone osobom trzecim a pozostające w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

4. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

5. W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca  zamówienia. 

 
 
 

 
 
WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
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