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Iława, 13 grudnia 2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę artykułów spożywczych różnych do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 

§I. Zamawiający 

1. Zamawiający: Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. 

2. Adres zamawiającego: ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława;  

3. NIP: 7440005005; REGON: 519455948;  

4. Telefon 89 649 13 12, faks 89 649 13 11,  

5. Adres poczty elektronicznej: zskierownik@powiat-ilawski.p l   

 

§II . Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z warunkami określonymi  

w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy  

Prawo zamówień publicznych” ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych różnych  do 

stołówki Zespołu Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Postępowanie znak: ZP.212.09.2022. 

2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: 

1) Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie  

 w sprawie wprowadzenia regulaminu, udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  w Zespole Szkół 

im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1360 z późn. zm.), dalej „KC”,  

3. Każdorazowo, gdy w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: 

1) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę;  

2) „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami; 

3) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert. 

§III . Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych różnych do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 

1939 Roku w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „przedmiotem zamówienia”. 

2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiających, ilości dostaw oraz minimalne wymania w zakresie objętym zamówieniem został zawarty 

w załączniku nr 1B do ZO - formularz szczegółowej kalkulacji cenowej oraz załączniku nr 2 do ZO. 

3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 15800000 - 6 – Różne produkty 

spożywcze. 

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny 

proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający 

podał opis ze wskazaniem na typ rozumiany jako minimalne wymagania i dopuszcza składanie ofer t równoważnych o parametrach 

techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia;  

5. Ewentualne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - szczegółowe kalkulacje cenowe (zał. nr 1B do ZO) nazwy własne 

produktów lub firmy producentów służą jedynie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu 

równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające zbliżone walory spożywcze 

takie jak smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja oraz zawierające w składzie surowce wskazane w szczegółowych 

kalkulacjach cenowych (zał. nr 1B do ZO) jako parametry świadczące o równoważności oferowanego produktu przez Wykonawcę 

z produktem wymaganym przez Zamawiającego; 

6. W przypadku wątpliwości, czy zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia warunki równoważności określone przez 

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia:  specyfikacji lub etykiety zaoferowanego 

produktu lub próbki zaoferowanego produktu, celem weryfikacji jego równoważności z produktem wymaganym w ZO.  

7. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego gramaturze /pojemności, 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu (rubryka 4 zał. nr 1B do ZO), która po 

przemnożeniu przez zaoferowaną gramaturę/pojemność stanowić będzie ilość wskazaną przez Zamawiającego. Informację o 

wyższej lub niższej gramaturze/pojemności należy podać odpowiednio w formularzu kalkulacji szczegółowej kalkulacji cenowej 

(zał. nr 1B do ZO) właściwym dla danego produktu, w kolumnie nr 2 „Nazwa produktu wraz z podaniem wymaganych (min. lub 

max.) parametrów jakościowych.  
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§IV. Termin realizacji zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do  

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10%  udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w 

wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku  przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika  nr 1 do ZO, o którym mowa  

w §VI ust. 1 pkt 1 ZO. 

2. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)  z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w  rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy 

(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzenia Rady (UE) 
nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z 
późn. zm.4) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835); 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 
poz. 835); 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o 

ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),  

3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 2.  

4. Ocena braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do ZO oraz na podstawie rejestrów, o których mowa w ust. 2  

5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. 

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie, 

2) wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:  

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO,  

2) szczegółowa kalkulacja cenowa - załącznik nr 1B do ZO 

3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności do 

podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa 

zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie 

potwierdzoną jego kopię. 

2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 

określonymi w tym dokumencie. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - 

Zamawiający pobierze samodzielnie z odpowiednich baz danych. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Każdy dokument 

składający się na ofertę musi być czytelny. 

5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający 

będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania 

zgodnego zamiaru stron i celu umowy, zgodnie z art. 65 §2 KC. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 

wiążąca. 

7. Oferta (formularz oferty), oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku parafowania oferty zaleca się użycie pieczątek lub innego 

sposobu umożlwiającego identyfikację osoby składającej parafę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie 

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty 

(pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty) . 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w  treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

9. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, 

oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty , załączając uzasadnienie wykazujące, iż informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym w celu wykazania warunków 

udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  Zamawiający informuje, iż 

wezwanie, którym mowa w zdaniu pierwszym ma zastosowanie do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wg 

kryteriów oceny ofert. W stosunku do pozostałych ofert decyzję o wezwaniu Zamawiający podejmie na podstawie okoliczności 

występujących w postępowaniu np. w przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej. 

12. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:  

1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w  oparciu o treść ZO  

w sposób określony w §VII I  ust. 2 pkt 3 i 4 ZO, 

2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie 

wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie 

elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację 

zamówienia; 

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w  swojej ofercie; 

4) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w  wezwaniu Zamawiającego; 

5) Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje w treści oferty; 

6) Braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty . 
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§VII . Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W postępowaniu wszelka korespondencja 

(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i 

prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy zgłosili do Zamawiającego zainteresowanie 

udziałem w postępowaniu, z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VII I  ZO. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji pisemnie lub na adres e-mail: zskierownik@powiat-ilawski.pl   (wskazany w  

§I  ZO). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podp is 

osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 

2 dni od dnia nadania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży się 

prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO pod adres e -mail: zskierownik@powiat-ilawski.pl   

Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie 

udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu 

zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

4. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań  

do ZO, o którym mowa w ust.3. 

5. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez podawania źródła pytania; 

ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego 

ZO, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego 

ZO, zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO.  

7. Osobą upoważnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) Karolina Korpalska - w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury  
 

8. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może przedmiotowe postępowanie odwołać bez podania przyczyny. 

Decyzję o odwołaniu postępowania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, którym doręczono ZO lub którzy złożyli 

oferty.  

 

§VII I . Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz.11.00 zgodnie z wyborem Wykonawcy,  w następujący sposób:  

1) w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą firmy Wykonawcy opisanej w sposób następujący:  

„Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8a , 14-200 Iława. Oferta w postępowaniu 

 znak: ZP.212.09.2022 na dostawę artykułów spożywczych różnych do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów 

Września 1939 Roku w Iławie. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 19.12.2022r. godz.12.00.", 

2) lub na adres e-mail: zskierownik@powiat-ilawski.pl    wówczas w temacie wiadomości należy  wpisać: „Oferta w postępowaniu 

znak: ZP.212.09.2022 na dostawę artykułów spożywczych różnych  do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów 

Września 1939 Roku w Iławie.  
Załączniki składane w formie elektronicznej (skany dokumentów z podpisami i pieczęciami) zaleca się sporządzić w 

formacie PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG, w jakości pozwalającej na rozpoznanie cech charakterystycznych pisma 

odręcznego, dokładnych treści pieczęci i dokładnego wyglądu podpisów lub parafki, lub pod pisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym1, elektronicznym podpisem osobistym2, 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów, w przypadku 

złożenia oferty po upływie terminu na składanie ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy,  

4) Oferty złożone w inny sposób niż określny w ust.1 pkt 1 nie będę rozpatrywane i zostaną zwrócone lub zniszczone . 

 

 

 

                                                                 
1 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informaty zacji,  
2 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 
2014 r. w  sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrzny m oraz uchylającego dyrektywę 
1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego 

mailto:zskierownik@powiat-ilawski.pl
mailto:zskierownik@powiat-ilawski.pl
mailto:zskierownik@powiat-ilawski.pl
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2. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności: 

1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd 

pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości, w  

jaki sposób winna być ona naprawiona; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia się w następujący sposób:  

a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:  

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby 

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,  

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że  prawidłowo podano ten zapis, 

który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;  

b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:  

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,  

- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie, 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.  

c) Zamawiający, poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 2 pkt 2, uwzględnia konsekwencje rachunkowe 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy 

rozumieć omyłki, w odniesieniu do których czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie bez udziału 

Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wykonawca nie 

wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną . 

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje składające się na realizację danej części. Brak wyceny jakiejkolwiek 

pozycji w załączniku nr  1B do ZO spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest dokonać obliczeń zgodnie z 

instrukcją wskazaną w załączniku nr 1B 

3. Cena oferty winna być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaró w i 

usług oraz powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie po cenach jednostkowych netto powiększonych  

o obowiązujący podatek VAT, za dostarczony przedmiot zamówienia. 

5. Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, 

wynikające wprost z ZO wraz z załącznikami, jak również w ZO tej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia 

zapewniającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty 

(koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych): dostarczenia, rozładunku, wniesienia.  

6. Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w formularzach kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 1B dso ZO) stanowią 

przewidywane zapotrzebowanie żywnościowe na 2023 rok i służą do wyliczenia ceny ofertowej celem porównania złożonych ofert 

w postępowaniu. Ilość i wartość faktycznie zakupionej żywności może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od 

rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym 

finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej żywności w trakcie realizacji umowy. Zmiany przy jętego wolumenu ilościowo-

kosztowego nie przekroczą odpowiednio „+ 10 % ” lub „ -30 % ” ceny ofertowej, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, takich jak np. 

rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, na zaistnienie których Zamawiający nie ma wpływu, a które mogą  być przyczyną 

znacznego zmniejszenia zapotrzebowania Zamawiającego na produkty żywnościowe objęte niniejszym postępowaniem, z 

zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 2 do ZO. 

7. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 

powinny być doliczone do stawek cen i ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.  

8. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowane dostawy. 

9. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.  

10. Podstawą do porównania ofert będzie wartość brutto oferty. 

11. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jednolity Dz.U.2020.106 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

12. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 

5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć 

się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 
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13. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do 

każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy kompletnej szczegółowej kalkulacji cenowej, którego 

oferta może zawierać rażąco niską cenę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest kalkulując cenę uwzględnić wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o 

pracę (tekst jednolity Dz.U.2020.2207) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę,  
 że 1%  = 1 punkt. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w poniższej tabeli: 

 

l.p. Opis kryteriów oceny Waga 

1) Cena (C) 100%  

 

3. Punkty za kryterium „Cena”(C) - (waga 100%) - zostaną przyznane i obliczone wg następującego wzoru: 

1) C = (Co: Cb) x 100 pkt, gdzie:  

C- liczba punktów badanej ceny oferty, 

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach,  

Cb - cena oferty badanej. 

2) porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 

prawa i podanej w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do ZO) pkt 1.  

6. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

7. Uzyskana z wyliczenia liczba punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny zaokrągla 

się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę. 

 

§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  

w niniejszym ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.  

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający informację o wyniku postępowania informując o tym fakcie 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie zawrze jej w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania . 

 

§XII . Oferty częściowe  

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

§XII I . Termin związania ofertą  

1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania 

ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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§XIV. Pozostałe informacje. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego określonego w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych o 

wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”, bez zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. W związku z postanowieniami ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej 

ustawie. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.  
4. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do: 
1) zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,  
2) odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn, 

3) odwołania postępowania w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej 
będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy  z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Zmiany umowy zostały określone w §8 załącznika nr 2 do ZO - wzór/projekt umowy. 
7. W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy nie zostali 
wykluczeni z postępowania oraz których oferty nie zostały odrzucone. Przedmiotem negocjacji będzie zaoferowana cena.  
 

§XV. Informacja RODO  

1. Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor szkoły Elżbieta Gościńska; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie jest Pani Wioletta 

Marszałek, adres e-mail iod@zpsw.ilawa.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do 

art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku 

może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

mailto:iod@zpsw.ilawa.pl
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10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów 

osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem  
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO.  

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;  

13) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

14) jednocześnie Starostwo Powiatowe w Iławie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z 
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  
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Załącznik nr 1 do ZO znak: ZP.212.09.2022. 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

  

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  
Osoba upow ażniona do reprezentacji Wy konawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... 

Pełna nazw a: ........................................................................ 
Adres ulica.......................... kod........... miejscowość .................... 
NIP.................. REGON................. tel.: ....................... 
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 
ulica.......................... kod........... miejscowość ....................  

Adres poczty  elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem 
fax : .................... e-mail.................... 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności pn.: Dostawę artykułów 

spożywczych różnych do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku  w Iławie – Postępowanie znak: 

ZP.212.09.2022. składam(y) niniejszą ofertę: 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w ZO za łączną 

cenę brutto: ………………………… PLN brutto, (słownie: ……………………………………… PLN …/100 brutto) obliczoną 

zgodnie z załączoną do oferty kalkulacją cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1B do ZO:  

2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: nie jest powiązany z Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem i procedury wyboru wykona wcy 

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10%  udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

3. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję(my) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). 

4. Oświadczam (y), że:  

1) jestem(śmy) uprawniony(a)(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  

2) Zapoznałem(am)(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami 

oraz zdobyłem(am)(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego 

uwag. 

3) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie 

informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe, 

4) jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  

5) cena oferty uwzględnia zakres dostawy zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera 

wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

6) uwzględniłem(am)(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 

wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.  

7) nie znajduję(my) się w stanie likwidacji bądź upadłości. 

5. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ……………………………. email: ………………………………, tel ………………  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom( -i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk. 

 

 

. .....................................................................................  ........................................ 
Podpis/parafa/ kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty  

Wykonawcy lub osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 2 do ZO znak ZP.212.09.2022.- wzór /projekt umowy  
 

Umowa nr.................................. 

 

zawarta w dniu ……………………. r. w Iławie pomiędzy: 
Powiatem Iławskim - Zespołem Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława, NIP ………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez: 
…………………………….. - ……………………………. 
…………………………….. - …………………………….  
przy kontrasygnacie ……………………………………… - Głównego Księgowego 
 

a ................................................................................................................................ .... 

.............................................................. nr KRS ...................................................... 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)* 
Spółką ……………………..…, z siedzibą w ……………… przy ulicy …………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy…………… w …………, …… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………, NIP ……………, Regon  
……………, kapitał zakładowy ………………… 

reprezentowaną przez: 
…………..…………..…………………… 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)* 
panem/panią ………………………. adres do doręczeń: ……………….., ul. ……………… działającym/ą na podstawie  
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………..,  
adres prowadzenia działalności ………………, ul. ………, NIP:……………, Regon …………………,  reprezentowanym/ą przez: 

…………………… (na mocy ………………………) 
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
(w przypadku spółki cywilnej)* 

panem/panią ……………………… adres do doręczeń: ………………, ul. ………………… działającym/ą na podstawie  
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………., 
adres prowadzenia działalności ……………, ul. ………, NIP:………………, Regon ………………, reprezentowanym/ą przez: 

…………………… (na mocy ………………………) 
panem/panią …………………… adres do doręczeń: ……………….., ul. ………………… działającym/ą na podstawie 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………, adres 
prowadzenia działalności ……………, ul. ………, NIP:………………, Regon ………………., reprezentowanym/ą przez: 

………………… (na mocy ………………………) 
wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP ………………………  
zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą lub Dostawcą 

zwanymi także łącznie Stronami. 
 
zawarto umowę następującej treści: 

 

Preambuła 
Biorąc pod uwagę, że: 

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności posiada 

stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

umowy z należytą starannością, 

b) oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

przeprowadzonego zapytanie ofertowego zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” 

poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, 

 
Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej Umowie są zgodne z 
przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia 

wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy . 

. 
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§ 1. Przedmiot umowy 
1. Zgodnie z wynikiem (wyborem oferty najkorzystniejszej) postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 

……………. Postępowanie znak: ZP.212.09.2022., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  
dostawę artykułów spożywczych różnych  do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 

nazwaną jest w dalszej części umowy „żywnością, produktami” lub „przedmiotem umowy” zgodnie ze złożoną ofertą, oraz 
warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym (dalej ZO) a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę produktów spożywczych objętych niniejszym postępowaniem 

zgodnie z formularzem szczegółowej kalkulacji cenowej1, wraz z ich załadunkiem, dowozem do siedziby Zamawiającego  
ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława oraz wniesieniem i rozładunkiem. 

3. Dostawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy dostawy oraz wymagania Zamawiającego dotyczące jakości i standardu 

produktów objętych niniejszą umową i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Dostawca oświadcza, że dostarczona przez niego żywność będzie świeża, posiadać będzie termin przydatności do spożycia co 
najmniej w okresie, o którym mowa w ust. 11 oraz spełniała będzie wszelkie wymogi określone obowiązującymi w tym zakresie 

normami i przepisami, w szczególności:  
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.);  
2) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.); 

3) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.);  
  oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z `dnia 

29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 

zwierzęcego2 (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.) i rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Eu ropejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z 30.04.2004 r.).  

5. Transport żywności do siedziby Zamawiającego musi się odbywać w oryginalnych opakowaniach bądź dopuszczonych do 
kontaktu z żywnością pojemnikach oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu danego asortymentu żywności, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Każde opakowanie (pojemnik) musi być oznakowane etykietą 
zawierającą co najmniej następujące informacje: nazwę produktu, nazwę i adres producenta, znak weterynaryjny (dotyczy 
produktów pochodzenia zwierzęcego), masę netto, datę ważności do spożycia, skład produktu, warunki przechowywania.  

6. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za dostawę niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie, w szczególności za niewłaściwą 
jakość dostarczonej żywności oraz ewentualne jej uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Produkty  posiadające oznaki 

nadpsucia (w przypadku warzyw i owoców również zarobaczenia, zwiędnięcia, wyschnięcia, zanieczyszczenia ziemią; w 
przypadku jaj - nadmierne ich zabrudzenie) i/lub uszkodzeń fizycznych produktu lub opakowania - produkty będą podlegały 
natychmiastowemu zwrotowi do Dostawcy celem ich wymiany na produkty pełnowartościowe, co nie zwalnia Dostawcy z zapłaty 
kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.  

7. Wymiana zareklamowanego przez Zamawiającego produktu na produkt pełnowartościowy następować będzie  
w dniu zgłoszenia reklamacji, nie później jednak niż do godz. 13:00 . 

8. Koszt wymiany wadliwych produktów na pełnowartościowe oraz koszt utylizacji produktów nie nadających się do spożycia ponosi 

Dostawca. 
9. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu wymiany zareklamowanego przez Zamawiającego produktu na produkt 

pełnowartościowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia wymienionego produktu, co nie zwalnia Dostawcy z zapłaty kary 

umownej, o której mowa w § 7ust. 1 pkt 2. 
10. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu niepełnowartościowego bez żądania jego wymiany na 

pełnowartościowy, co nie zwalnia Dostawcy z zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 
11. Termin przydatności do spożycia od chwili dostawy danego produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 

okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu (pojemniku).  
12. Dostawca będzie miał obowiązek udowodnić na każdorazowe żądanie Zamawiającego, że zapewnił wymagany poziom 

bezpieczeństwa żywności na zrealizowaną przez siebie partię dostawy, w szczególności zobowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu stosowne dokumenty poświadczające, że dostarczona przez niego żywność jest dopuszczona do obrotu 
handlowego i konsumpcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii 
poświadczające, że dostarczone mięso zostało poddane odpowiedniemu badaniu i nadaje się do bezpiecznego spożycia) oraz, 

że przewóz tej żywności odbył się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.  
13. Wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Dostawca .  
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za dostawę niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w ZO i umowie, w szczególności za niewłaściwą jakość 

dostarczonej żywności, ewentualne jej uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, a także za dostawę niezgodną z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w ZO. Produkty posiadające oznaki nadpsucia (w przypadku warzyw i owoców również 
zarobaczenia, zwiędnięcia, wyschnięcia, zanieczyszczenia ziemią; w przypadku jaj nadmiernego ich zabrudzenia) i/lub 

uszkodzeń fizycznych produktu lub opakowania - produkty będą podlegały natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy celem 
ich wymiany na produkty pełnowartościowe. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu 

                                                                 
1 Formularz szczegółowej kalkulacji cenowej przeniesiony do §3 umowy z oferty  Wykonawcy (odpowiednio zał. nr 1B do ZO). 
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niepełnowartościowego bez żądania jego wymiany na produkt pełnowartościowy. Koszt wymiany wadliwych produktów na 
pełnowartościowe oraz koszt utylizacji produktów nie nadających się do spożycia ponosi Wykonawca,  

15. Wykonawca będzie miał obowiązek udowodnić na każdorazowe żądanie Zamawiającego, że zapewnił wymagany poziom 
bezpieczeństwa żywności na zrealizowaną przez siebie partię dostawy, w szczególności zobowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu stosowne dokumenty poświadczające, że dostarczona przez niego żywność jest dopuszczona do obrotu 
handlowego i konsumpcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii 
poświadczające, że dostarczone mięso zostało poddane odpowiedniemu badaniu i nadaje się do bezpiecznego spożycia) oraz, 

że przewóz tej żywności odbył się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami 
16. Przedmiot umowy obejmuje również:  

1) dostarczenie, rozładunek, wniesienie,  

2) utrzymywanie porządku w czasie rozładunku prowadzonego na terenie obiektu,  
17. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:  

1) niniejsza umowa 
2) ZO wraz załącznikami 

3) oferta Wykonawcy 
- dokumenty te stanowią integralną część umowy . 

 
 

§ 2.  

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo dokonania bieżącej oceny sposobu realizacji zamówienia przez 
Dostawcę, a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie. 

2. Dostawca oraz Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na realizację 

umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania pisma lub wiadomości. Informacje, uwagi oraz odpowiedzi na zgłaszane uwagi 
przekazywane będą w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem. 

3. Dostawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na wartość kontraktu.  

4. Dostawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego w 
dowolnym czasie obowiązywania niniejszej mowy. 

5. Dostawca odpowiada do pełnej wysokości za szkody (materialne i fizyczne) poniesione przez Zamawiającego i/lub osoby trzecie 
korzystające z posiłków przygotowanych z produktów nie spełniających wymaganych norm żywnościowych, a które to produkty 
zostaną dostarczone przez Dostawcę w ramach niniejszej umowy. 

 
§ 3. Warunki płatności wynagrodzenia 

 
1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i złożoną ofertą wynosi brutto: ……………………… zł (w tym 

podatek VAT) (słownie brutto: …………………………………………………………………………………………….), VAT .....%  

(słownie VAT: ...................................) netto: ............................................ (słownie netto: ...... .............) zgodnie z tabelą  

(tabela zostanie uzupełniona zgodnie załącznikami 1B do ZO po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie z dołu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z tabeli, o której mowa w ust.1 

3. Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w tabeli ust.1 stanowią przewidywane zapotrzebowanie żywnościowe 

Zamawiającego i mogą różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Dostawca wyraża zgodę  i nie 

będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym finansowych z tytułu zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, o których mowa 

w tabeli ust.1, dostarczonej żywności w trakcie realizacji umowy. Łączna wartość zleconych do realizacji dostaw, w wyniku 

dokonanych zmian ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonego w ust. 1. Rozliczenie przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen ofertowych określonych w  

tabeli ust.1. Powyższe nie wymaga aneksu do umowy .  

4. Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w tabeli ust.1 stanowią przewidywane zapotrzebowanie żywnościowe 

Zamawiającego i mogą ulec zmianie, tj. zmniejszenie maksymalnie o 30 % wolumenu ilościowo- kosztowego. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak 

również zmiana ta nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia . Powyższe nie wymaga aneksu do umowy . 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 - 2 obejmuje zakres rzeczowy oraz koszty określone w § 1 i 2 umowy oraz wszelkie inne 

koszty wynikające z zawartej umowy, niezbędne do poniesienia celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

6. Należności, o których mowa w ust. 2, płatne będą przelewem na rachunek bankowy  Dostawcy wskazany w fakturze, w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego każdorazowo prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury 

(jeśli dotyczy) będą dowody „WZ” wystawione na każdą dostarczoną w danym tygodniu partię żywności, której faktura dotyczy .  
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7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostanie opłacone  z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w wystawionej przez niego fakturze (częściowej i/lub 

końcowej) za zrealizowany (częściowo i/lub całkowicie) przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w 

ramach mechanizmu podzielonej płatności. 

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 7,  

co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności w terminie określonym w ust. 6, faktura jako nieprawidłowo wystawiona 

zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający 

płatność w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest 

wymagalne. 

10. Za zwłokę w płatnościach określonych w ust. 6, Dostawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej, z zastrzeżeniem 

postanowienia ust. 8. 

11. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi. 

12. Wykonawca do przedkładanej w ramach realizacji umowy faktury załączy oświadczenie, że wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy w umowie jest rachunkiem prowadzonym dla jego działalności gospodarczej i jest numerem właściwym do 

dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności. 
13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający odmówi jej przyjęcia. Fakturę należy 

wystawić:  

Nabywca: 

Powiat Iławski 

ul. Gen. Wł. Andersa 2A 

14-200 Iława 

NIP: 744 177 40 59 

Odbiorca: 

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 

ul. Kopernika 8A 

14-200 Iława 

 
 

§ 4. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia może być dokonana nie częściej niż raz na kwartał w oparciu o klauzulę waloryzacyjną,  
o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. W takim przypadku strony powinny poinformować się nawzajem o tym fakcie  
z 10 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej zmiany. 

2. Ceny jednostkowe Produktów określone w §3 ust.1 Umowy będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu lub obniżki cen towarów 
 i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS2 za jeden ostatni kwartał przed dokonaniem powiadomienia  
o zmianie wynagrodzenia.  

3. Waloryzacja cen, o której mowa w ust. 2 może nastąpić w przypadku: 
1) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną Stronę umowy, przy czym każda  ze stron ma prawo do maksymalnie  

dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść w okresie trwania umowy,  
2) upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy, albo od poprzedniego wniosku tej strony - jeżeli jest to kolejna 

waloryzacja, 
3) waloryzacja odnosi się tylko do niezrealizowanej części zamówienia,  

4. Waloryzacja, o której mowa w ust. 3 przeprowadzana będzie przeprowadzana w następujący sposób:  

1) poprzez zastosowanie wskaźnika GUS o którym w ust.2 na dzień złożenia wniosku,  

2) przy pierwszej i kolejnej waloryzacji - w odniesieniu do cen z dnia złożenia wniosku. 

5. Strony mogą przyjąć również za podstawę zmiany wynagrodzenia również odpowiednio sumę wskaźników, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, za więcej niż jeden kwartał, jednak będzie to możliwe wyłącznie w przypadku w którym Strona 
dokonująca zmian nie dokonała jej uprzednio mimo istnienia takiej możliwości zgodnie z ust. 1 i 2  

6. Złożenie wniosku o dokonanie waloryzacji nie kreuje roszczenia Wykonawcy o zmianę Umowy.  
7. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na waloryzację cen, o  której mowa w ust. 1, Zamawiający przygotuje 

stosowny aneks do Umowy( ceny uwzględniające waloryzację będą obowiązywały  od dnia podpisania aneksu). 

W sytuacji braku możliwości uwzględnienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi,  
w której uzasadni swoją decyzję. 

8. Maksymalna wysokość zmian z tytułu waloryzacji wynagrodzenia w całym okresie trwania umowy  nie może przekroczyć 10%  
wynagrodzenia, o którym mowa  w  §3 ust.1. 

 

                                                                 
2 Wskaźnik podawany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym raz na kwartał danego roku 
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1-2, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  
 i usług (VAT). 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o  której mowa w ust. 8, będzie 

odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

11. Zmiana, o której mowa w ust.  9 nie wymaga aneksu do umowy. 

12. Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów innych aniżeli zaoferowane w złożonej ofercie, jeżeli zaistnieje co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 

1) powody zmiany produktów wskazanych w złożonej ofercie nie wynikają z winy Dostawcy; 
2) zmiana wynika ze zmian konfekcjonowania dostarczanych towarów przez producenta, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy,  
3) oferowane towary wycofano ze sprzedaży lub zakończył się na nie „sezon” (dla dostaw sezonowych), a proponowane 

zamienniki mają cechy nie gorsze niż poprzednie,  
4) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej,  

5) produkty zamienne w pełni spełnią funkcję przypisaną produktom pierwotnie zaoferowanym;  
6) produkty zamienne charakteryzowały się będą parametrami jakościowymi nie gorszymi od parametrów produktów 

wynikających z oferty Dostawcy, w szczególności będą posiadały zbliżone walory spożywcze takie jak smak, zapach, 

barwa, estetyka, konsystencja oraz będą zawierały w składzie surowce wskazane w tabeli, o której mowa w §3 ust.1; 
7) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu – wówczas Wykonawca może zaproponować 

wyrób o innej gramaturze z obowiązkiem proporcjonalnego przeliczenia ceny w stosunku do pierwotnej gramatury lub 

zachowania wymaganej gramatury,  
8) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni 
przy czym zmiana produktów nie będzie generować po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów oraz Zamawiający 
wyrazi pisemną zgodę na zmianę produktów. 

13. Z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 3, Zamawiający może ograniczyć zakres objęty przedmiotem zamówienia w przypadku:  

1) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego; 
2) gdy realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie stanie się niezasadna z przyczyn ekonomicznych lub 

gospodarczych o obiektywnym charakterze, np. znaczne zmniejszenie ilości osób korzystających ze stołówki 
Zamawiającego czy też wystąpi konieczność tymczasowego zamknięcia stołówki. 

14. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 13, wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1, zostanie 

odpowiednio zmniejszone o wartość zakresu ograniczonego. 

15. Ograniczenie dostawy, o którym mowa w ust. 13 i 14, nie może przekroczyć 30 %  wartości zamówienia podstawowego, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, na zaistnienie których Zamawiający nie ma wpływu, a które 

mogą być przyczyną znacznego zmniejszenia zapotrzebowania Zamawiającego na produkty żywnościowe objęte niniejszą 

umową, np. rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. 

16. Ograniczenie dostawy, o którym mowa w ust. 13 i 14, może nastąpić jeśli zostanie wprowadzone do umowy aneksem 

podpisanym przez Strony umowy.  

17. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Dostawcę podpisania aneksu wskazanego w ust. 16, wynagrodzenie podlega 

zmniejszeniu zgodnie z ust. 14 i 15. 

 
 

§ 5. Pozostałe zmiany umowy 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to 

wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy Pzp lub postanowień umowy;  

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.  

2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 6 niniejszej Umowy, w szczególności:  

1) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, o czas wstrzymania, 

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego , 

3) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usług. Przez siłę wyższą rozumie się - 

wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; 

wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 
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oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w szczególności 

następujące zdarzenia:  

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;  
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;  

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które 
mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;  

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;  

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców;  
f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczności za 

siłę wyższą.  
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w  stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,  

5) utrzymania stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.), jego zaostrzenia lub wprowadzenia przez uprawnione 

organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych  

i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znacząco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu 

zamówienia,  

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy , zmiany zakresu przedmiotu umowy lub poprzez przedłużenie terminu 

wykonania zamówienia w przypadku: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w  zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy,  

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony,  

3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia pierwotnej 

umowy,  

4) zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub poszczególnych ich elementów, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów 

dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, 

5) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania  

o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej 

realizacji umowy, 

6) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, 

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 - 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe Terminy, z tym, że maksymalny 

okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2. 

5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 Pzp następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy . 

 

 
§ 6. Termin realizacji przedmiotu umowy  

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w przypadku,  

gdy zawarcie umowy nastąpi po dniu 01 stycznia 2023 r., będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. Żywność objętą przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać sukcesywnie w miarę potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, która to osoba 

każdorazowo wskaże asortyment i ilość zamawianej żywności. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu pierwszym odbywać się 

będą telefonicznie, faksem lub e-mailem, w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 13:00.  

3. Dostawy żywności, o których mowa w ust. 2, odbywać się będą: 

1)  dostawa w godzinach od 07:00 do 013:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu, w którym 

złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do piątku włącznie); 

4. Terminy dostaw żywności, o których mowa w ust. 3, mogą ulec zmianie w przypadku: 

1) potrzeb Zamawiającego; 

2) zaistnienia siły wyższej. 
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5. Zmiany terminów dostaw, o których mowa w ust. 4, mogą nastąpić jeśli zostaną wprowadzone do umowy obustronnie 

podpisanym aneksem.  

 
§ 7. Kary umowne  

1. Strony ustalają kary umowne, z tytułu: 

1) niezachowania terminów dostaw, o których mowa w § 6 ust. 3 - Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w 
wysokości 200,00 zł za każdą zwłokę w dostawie produktów niepodlegających zwrotowi;  

2) niezachowania terminu zadeklarowanego przez Dostawcę na realizację reklamacji, o którym mowa w § 1 ust. 7 - 

Zamawiający naliczy Dostawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w wymianie 
wadliwego produktu na produkt pełnowartościowy; 

3) nieprzedłożenia Zamawiającemu - na jego wezwanie, o którym mowa w § 1 ust. 12, stosownych dokumentów 
poświadczających, że dostarczona przez Dostawcę żywność jest dopuszczona do obrotu handlowego i konsumpcji na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej (w tym stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające, że dostarczone 
mięso zostało poddane odpowiedniemu badaniu i nadaje się do bezpiecznego spożycia) oraz, że przewóz tej żywności odbył 
się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami – Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w 

wysokości 1.000,00 zł za każdorazowe nie przedłożenie takich dokumentów; 
4) nieprzedłożenia Zamawiającemu - na jego wezwanie, o którym mowa w § 2 ust. 4, dokumentu poświadczającego, że 

Dostawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 ust. 3 - Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w 

wysokości 0,05 %  wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu 
wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadane przez Dostawcę ubezpieczenie; 

5) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 
karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonej kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej 
wystawionej przez Zamawiającego. 

3. W przypadku braku zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniem ust. 2, naliczona kara umowna podlegała będzie potrąceniu 

z kwoty faktury (faktur) przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty, na co Dostawca wyraża zgodę . 
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  
5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na 15%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej 

umowy 
6. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy, wypowiedzeniu 

umowy lub wygaśnięciu umowy.  
 

 
§ 8. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. W razie wystąpienia 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 istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 
2. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga 

może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od dnia, w którym powzięła informację o podstawach wypowiedzenia.  
3. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić: 

1) w przypadku stwierdzenia szkód, o których mowa w § 2 ust. 5; 
2) w przypadku nagminnego niezachowywania przez Dostawcę terminów dostaw, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz terminu 

reklamacji, o którym mowa w § 1 ust. 7;  

3) jeżeli Dostawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie przestrzegał zasad oraz norm i przepisów właściwych dla dostaw 
żywności, w szczególności wskazanych w § 1 ust. 4;  

4) w przypadku co najmniej 2-krotnego nieudokumentowania przez Dostawcę posiadania stosownych dokumentów 
potwierdzających zgodnie z § 1 ust. 12, że dostarczona przez Dostawcę żywność jest dopuszczona do obrotu handlowego i 

konsumpcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii 
poświadczające, że dostarczone mięso zostało poddane odpowiedniemu badaniu i nadaje się do bezpiecznego spożycia) 
oraz, że przewóz tej żywności odbył się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami;  

5) w przypadku nieudokumentowania przez Dostawcę posiadania aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, 
łącznie powyżej 30 dni kalendarzowych; 

6) jeżeli Dostawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy powyżej 2 dni roboczych Zamawiającego;  

7) jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym zostanie zajęty majątek Dostawcy. 
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) Dostawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp; 
2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 
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5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, wypowiedzenie mowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz rozwiązanie umowy, o 
którym mowa w ust. 4, wymagają formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 lub rozwiązania 
umowy, o którym mowa w ust. 4, Dostawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy . 

7. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę, bez podania przyczyny, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.  
8. Z ważnego powodu każda ze Stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.  
9. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

 
 

§ 9. Osoby odpowiedzialne 

1. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego jest: …………………………, 
tel. …………., adres mailowy: …………………………………………… . 

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Dostawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: …………………………….…, tel. 
…………., adres mailowy: …………………………………………… . 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać dokonana poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony umowy o dokonanej zmianie i nie wymaga aneksu do umowy  

 

 
§ 10. Zasady realizacji zamówienia w czasie pandemii COVID-19 

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 

uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID -19, nakładających na Wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1; 

4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;  

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

6) w przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez 

odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych Wykonawców. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w 
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID -19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć 

lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany 
umowy, w szczególności przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług,  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia 

wynagrodzenia wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%  

wartości pierwotnej umowy,  

4) rezygnację z dalszej realizacji umowy w przypadku wprowadzenia przepisów nakazujących ograniczenie funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty poprzez ich zamknięcie i prowadzenie zdalnego nauczania, w przypadku gdy okres ten będzie 

dłuższy niż 20 dni. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane dostawy  

5. W zakresie postanowień dotyczących kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym 
mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich 

wysokość. 
6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub 

wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego 

części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, 
czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych 
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świadczeń. 
7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do 

wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 
zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4. 
8. Zapisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą  

 

 
§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyska i przekaże 

Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i współpracowników wykonujących 
zamówienia.  
1) przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

2) cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do 
zadań i czynności wynikających z Umowy.  

3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych. 
4) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu sprzętu i opr ogramowania 

udostępnionego przez Zamawiającego lub w formie papierowej,  

5) przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w §3 ust.1 Umowy,  

6) Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu 
prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom 
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); 

2. Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 

zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.  
4. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych 

negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji dotyczącej realizacji zadania na każde żądanie Zamawiającego. 
6. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język polski.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

……………………………………    …………………………………… 
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