Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 341.11.2021

Umowa nr ……...
zawarta w dniu ….. .12.2021 r. w Niemcach pomiędzy: Gmina Niemce z siedzibą ul.
Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713-305-66-58, odbiorca: Przedszkole Publiczne w
Niemcach,
ul. Różana 14,

21-025 Niemce, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

reprezentowane przez Panią Beatę Gajuś – Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niemcach
na podstawie

jej pełnomocnictwa

z

……………………………………..

,

udzielonego

dnia

01.08.2020

r.

znak:

……………………….,

NIP

GOASz.PN.1121.4.2020
a
firmą:

…………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr ……………. zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowaną przez p.
……………………
o następującej treści:
§1
Umowę zawiera się po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
w formie zapytania ofertowego P.341.11.2021 z dnia 22.11.2021 r.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające
na sukcesywnej dostawie warzyw, owoców i jaj dla Przedszkola Publicznego
w Niemcach, dokonywanej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Wartość zamówienia brutto wynosi ………………….
zł., słownie:
……………………………………………………….zł.
Podstawą wyliczenia wartości zamówienia są ceny jednostkowe brutto podane w
formularzu cenowym.
Cena jednostkowa zawiera łącznie cenę artykułu i jego dostawy do siedziby
zamawiającego.
W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe artykułów nie mogą przekroczyć
współczynnika ofertowego przedstawionego w przedłożonym przez Wykonawcę
formularzu cenowym, liczonym wg wzoru:
Oferowana cena jednostkowa brutto
Maksymalna cena jednostkowa brutto notowana na Rynku Hurtowym w
Elizówce na dzień poprzedzający dostawę.
W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe artykułów nie mogą przekroczyć ceny
przedstawionej w przedłożonym przez Wykonawcę formularzu cenowym.
Formularz cenowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

8. Wielkości zamówienia wykazanego w formularzu cenowym mogą ulec zmianie, w
zależności od potrzeb Zamawiającego.
9. Z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługują Wykonawcy
żadne roszczenia cywilno-prawne, a w przypadku zwiększenia zamówienia
obowiązywać będą ceny zgodne z cenami zawartym w formularzu cenowym.
10. Zamawiający zastrzega, że towar musi być wysokiej jakości, świeży.
11. Towar musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
posiadać wymagane atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą, Ustawą o
bezpieczeństwie żywności i żywienia, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26
lipca 2016 roku 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 oraz obowiązującymi
zasadami GMP/GHP i systemu HACCP.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub certyfikatu wykonania wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją żywności zgodnie z zasadami
GMP/GHP, systemem HACCP
oraz Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
§3
Czas trwania umowy ustala się na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§4
1. Strony ustalają, że płatność za zakupione towary będzie się odbywać przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Zamawiający obowiązany jest do zapłaty
odsetek ustawowych.
§5
Sposób realizacji dostaw:
1. Dostawę zakupionych towarów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego na własny koszt i własnym staraniem, środkami transportu
przystosowanymi do przewożenia żywności.
2. Dostarczenie towarów obejmuje również rozładunek i przeniesienie przedmiotu
sprzedaży na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, przez cały okres
trwania umowy na podstawie składanych telefonicznie przez intendentkę przedszkola
zamówień ilościowo- asortymentowych.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku
do piątku, zgodnie z wcześniej wyznaczonym przez Zamawiającego terminem
w godz. 6:00 - 7:00.
Odbiór przedmiotu umowy:

§6

1. Jeżeli przedmiot sprzedaży po dostarczeniu lub jego część w momencie odbioru nie
będzie spełniać warunków w zakresie jakości bądź parametrów określonych w ofercie
Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązuje się
wymienić reklamowany towar natychmiast, na swój koszt.
2. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w zakresie ilości lub jakości dostarczonych
towarów zgłaszane będą przez Zamawiającego
telefonicznie pod nr
………………….
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naprawienie szkody
nastąpi przez zapłatę kary umownej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
1) nieterminowa sprzedaż i dostarczenie w wysokości 0,4% wartości brutto danej
partii asortymentu za każdy dzień opóźnienia.
2) za nieterminową wymianę towarów reklamowanych w wysokości 1% ich wartości
brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) w przypadku, gdy w czasie określonym w § 6 ust. 1 Wykonawca nie dostarczy
reklamowanego towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu awaryjnego u
innego dostawcy, ewentualną różnicę w cenie pokrywa Wykonawca.
2. Strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych.
§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja umowy
przez Zamawiającego jest niemożliwa, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie płatność należnej mu z tytułu wykonania części
umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego odstąpienia
od umowy w przypadku: trzykrotnego nałożenia Wykonawcy kary umownej, o której
mowa w § 7 ust. 1i 2.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§9
Przedszkole Publiczne w Niemcach informuje, iż przetwarza dane osobowe
………………………………………………………………………………….(oznaczenie
drugiej strony umowy) w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Niemcach, z siedzibą
przy ul. Różanej 14, zwane dalej Administratorem.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: biuro@gestor-group.pl.
Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda oraz konieczność
wykonania niniejszej umowy.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych podanych przez
Odbiorcę Usług w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
zawarcie umowy nie jest możliwe.
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:

1) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych
przez określony czas,
2) okres przez jaki są świadczone usługi;
3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
4) okres na jaki została udzielona zgoda.
8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora na podstawie pisemnych
umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z
których usług korzysta Administrator oraz na żądanie podmiotów posiadających
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
przetwarzania,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy wskazany w pkt. 1.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Po uzyskaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Odbiorca Usług wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na zasadach
określonych w ust. 1-10.
§10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§11
W przypadku ewentualnego sporu właściwym sądem będzie sąd wg miejsca wykonania
umowy, którym jest siedziba Zamawiającego.
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

