
UMOWY DOSTAWY nr D/Kw.Ż.2233.8.2022.MO

Zawarta w dniu ………………………… w Barczewie pomiędzy:

Zakładem Karnym w Barczewie,  z siedzibą -  ul.  Klasztorna 7, 11 – 010 Barczewo, NIP:  739-11-66-078,

REGON 000320153, zwanym w dalszej części umowy „zamawiającym", reprezentowanym przez:

Dyrektora płk Marka Kulwickiego

a firmą ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...,  

NIP:  ………………...,  REGON  …………………….,  reprezentowanym  przez  …………………………. zwanym  dalej

„wykonawcą", o następującej treści:

§ 1

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

2. Zamawiający przewiduje wcześniejszy termin zakończenia umowy w przypadku wykorzystania 

maksymalnej wielkości zamówienia. 

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa konserw mięsnych na potrzeby Za-

kładu Karnego w Barczewie w wielkości określonej w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik

do niniejszej umowy. 

2. Podane ilości należy traktować jako szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące okre-

śleniu górnej granicy wartości zamówienia. Zamawiający zakupi produkty o wartości nie mniejszej

niż 70% maksymalnej wartości zamówienia. 

3. O ilości i szczegółowym asortymencie zamawianych artykułów, zamawiający zawiadomi wykonawcę

na 7 dni przed terminem dostawy telefonicznie lub faksem. Dostawy realizowane będą nie częściej

niż raz w miesiącu.

4. Osobą  odpowiedzialnie  merytoryczną  po  stronie  Zamawiającego  za  realizację  umowy  jest  

instruktor ds. żywnościowych mł. chor. Adam Wardzyński tel. 89 514-17-31.

5. Pojazd, którym będzie dostarczany towar powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 25

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).

6. Złożenie zamówienia u wykonawcy przez zamawiającego stwarza dla wykonawcy zobowiązanie do

realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszej umowie i złożonym zamówieniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia na swoje ryzyko w ramach wyna-

grodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 i 2 umowy do Zakładu Karnego w Barczewie, po wcześniej-

szym uzgodnieniu terminu, ilości i miejsca dostawy z zamawiającym. Towar dostarczany będzie w

godzinach 8:00- 14:00.

8. Koszt transportu jest wliczony w cenę towaru.



9. Wraz z dostawą zamówionej par i przedmiotu zamówienia wykonawca przedłoży każdorazowo fak-

turę VAT.

10. Każdorazowy odbiór dostawy będzie poprzedzony kontrolą, co do ilości i jakości dostarczanego to-

waru przez przedstawiciela zamawiającego z chwilą dostarczenia towaru.

11. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub do-

tkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, zamawiający nie przyjmie dostawy. Wykonawcy nie

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec zamawiającego.

12. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie danej części

zamówienia innemu dostawcy i obciążyć Wykonawcę kosztami tego zamówienia.

§ 3

1. Wykonawca  zapewnia,  iż  przedmiot  zamówienia  jest  dobrej  jakości,  nieuszkodzony  oraz  nie

posiada wad ukrytych.

2. W razie wykrycia lub ujawnienia się wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia wykonawca

zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad,

w terminie do 3 dni od daty złożenia reklamacji.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odebrania  od  zamawiającego  wadliwego  przedmiotu

zamówienia i dostarczenia wolnego od wad, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7, na swój

koszt i ryzyko.

4. Przedmiot  zamówienia  w  chwili  dostawy  musi  posiadać  minimum  2/3 okresu  ważności

określonego  na  opakowaniu.  Za  zgodą  Zamawiającego  dostarczone  produkty  mogą  posiadać

krótszą datę ważności.

§ 4

1. Strony ustalają maksymalną wartość zamówienia na kwotę:

Ne o ………... zł (słownie: .…………... 00/100)

+ należny podatek VAT ...%, co daje kwotę .……... zł (słownie: ………………. 00/100)

bru o ……………. zł (słownie: …………………………. 00/100)

2. Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego przedmiotu

zamówienia,  na  podstawie  cen  jednostkowych  ne o  nie  wyższych  niż  podanych  w  ofercie

wykonawcy. 

3. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

4. Podstawą zapłaty faktury VAT jest przyjęcie dostawy przez Zamawiającego.

5. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni

od daty wystawienia faktury.

6. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



§ 5

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości:

a. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy - 20% wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia bru o.

b. W przypadku nieterminowej dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki – 10 %

wartości bru o części przedmiotu zamówienia, którego zwłoka dotyczy.

2. Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 30% całościowej wartości zamówienia

o jakiej mowa w § 4 ust. 1.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w

przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. 

§ 7

1. Każda  ze  Stron  umowy  oświadcza,  że  jest  administratorem  danych  osobowych  w

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych

pracowników  oraz  osób działających w imieniu  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy,  oraz  takich

osób,  które  będą  wykonywać  czynności  niezbędne  do  realizacji  umowy.  Przekazywane  na

potrzeby realizacji umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię,

nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-

mail.

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6

ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów  realizowanych  przez  administratorów  danych)  jedynie  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  do

wykonania zadań związanych z realizacją umowy.

3. Strony zobowiązują  się  do ochrony  danych osobowych udostępnionych wzajemnie  w związku z

wykonywaniem umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych

zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a

w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

oraz przepisami RODO.



4. Zamawiający  oświadcza,  że  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych:  e-mail:

iod_zk_barczewo@sw.gov.pl tel. 89 532 87 38. Wykonawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony

Danych: ………………………………..; tel. ………………..; e-mail: …………………………………………..

5. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  podmiotom  trzecim  o  ile  nie  będzie  się  to  wiązało  z

koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy lub nie będzie to wymagane przepisami prawa i

nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym

niniejsza umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na

obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub realizację obowiązków wynikających z przepisów

prawa.

7. Osobom przekazującym dane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do

ich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie  danych osobowych jest  wymagane  do zawarcia  i  realizacji  niniejszej  umowy,  odmowa

podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji tej umowy. Wniesienie żądania

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez osoby wskazane w ust. 1 skutkuje obowiązkiem Strony

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

9. W  oparciu  o  podane  dane  osobowe osób,  Strony  nie  będą  podejmowały  zautomatyzowanych

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

      10.  Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące umowy, o których mowa w

ust.    1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla

Wykonawcy.

               ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA


