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UMOWA (projekt)  

 
Zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ___________ r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Stronami:        
  

• Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP 689 119 03 00, 
a reprezentowaną przez Dyrektora Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych, ul. 
Gombrowicza 49, 38-700 Ustrzyki Dolne, na podstawie pełnomocnictwa O.2240.142.20 z dnia 
21.12.2020 r. – Pan Kazimierz Matwiej, zwaną w dalszej części „Zamawiającym” , 
a 

• ____________________ z siedzibą w __________________, adres: __-___ 
_____________________, ul. ____________________, NIP: ________________________, 
REGON: _________________, KRS (jeśli dotyczy): ____________________, 
reprezentowanym/-ą przez: ___________________, zwanym/ą w dalszej części 
„Wykonawcą”, 

 
PREAMBUŁA 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zgodnym  
z regulaminem wewnętrznym jednostki „Zapytanie ofertowe ”. 
Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania: „Dostawa piwa dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych”, wobec czego Strony zawierają umowę  
o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa piwa przez Wykonawcę, zwanych dalej „Przedmiotem 
dostawy” do siedziby Zamawiającego, tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania ofertowego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć Przedmiot dostawy wraz  
z dokumentem zakupu (fakturą). 

3. Zamawiający zastrzega, że w każdym czasie może zmniejszyć lub zwiększyć zakres 
zamówienia, o czym jest informowany Wykonawca w Załączniku nr 1 do w/w postępowania 
(przybliżone roczne zapotrzebowanie). 

4. Przedmiot dostawy musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu, określonym w przepisach prawa. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 
zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość Przedmiotu dostawy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy zgodnie z przepisami prawa, 

wewnętrznymi procedurami i wskazówkami Zamawiającego, przy zachowaniu należytej 
staranności. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przez niego w wykonaniu Umowy Przedmiot dostawy 
będzie zgodny z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 2 

TERMIN WYKONANIA 
1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień 1.01.2022 r. 
2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień 31.12.2022 r. 
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w dostawach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 
4. Każdorazowo termin dostawy będzie uzgadniany z Wykonawcą po uprzednim zawiadomieniu 

telefonicznym z 3 dniowym wyprzedzeniem. 
5. Odbioru ilościowego i jakościowego Przedmiotu dostawy dokonuje pracownik Zamawiającego, 

co potwierdza czytelnym podpisem i datą na protokole odbioru.  
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§ 3 
KONTAKT ZE STRONAMI 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację Umowy i upoważnioną 
do kontaktów z Zamawiającym jest _______________________________________________ 
(imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail); 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację Umowy  
i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest _____________________________________ 
(imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail). 

3. Wykonawca i Zamawiający mogą wskazać inne osoby nadzorujące realizację zamówienia lub 
odpowiedzialne za wykonanie zamówienia. O takiej zmianie, pod rygorem nieważności, Strony 
informują na piśmie, co nie wymaga formy aneksu do Umowy. 

5. Dostawy do siedziby Zamawiającego, tj. _______________________________, będą odbywały 
się sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na podstawie złożonego przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego zamówienia, zwanego dalej zamówieniem bieżącym. 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 

brutto ____________ zł, wypłacane będzie na podstawie faktur określających wielkość dostaw  
i wyszczególnienie składników poszczególnych zamówień wg ich ilości i rodzaju asortymentu 
Wykonawca do każdego zamówienia wystawi fakturę z cenami za dostarczony towar  
w wysokości jak w Załączniku nr 1 (ofercie Wykonawcy). 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za dostarczony towar przelewem w terminie 14 dni 
od daty dostawy towaru i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Za dzień zapłaty należności stwierdzonych fakturami uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Błędne wystawienie faktury przez Wykonawcę, w tym podanie błędnej ceny przedmiotu 
zamówienia, spowoduje ponowny bieg terminu 14-dniowego liczonego od daty doręczenia 
poprawionych dokumentów. 

§ 5 
GWARANCJE 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca ma obowiązek 
wymienić Przedmiot dostawy na nowy. 

2. Wszystkie wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu ich ujawnienia. 
3. Wymiany wadliwego towaru Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko w terminie 

ustalonym z Zamawiającym. 
§ 6 

SIŁA WYŻSZA 
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan 
nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa, pandemia itp.), powinno być udokumentowane 
przez Stronę powołującą się na nią.  

§ 7 
KARY UMOWNE I ZMIANY CEN 

1. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
odsetek ustawowych za opóźnienie od wartości towaru za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy towaru w określonym terminie umownym, Zamawiający może 
dokonać zakupu u innego producenta obciążając Wykonawcę różnicą kosztów za zakupiony 
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towar oraz dostawę towaru do siedziby Zamawiającego. 
4. Ceny towarów mogą ulec zmianie nie więcej niż 5% na podstawie dokumentu o wzroście cen 

wystawionego przez producenta.  
5. Zamawiający będzie uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia 

od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto całości przedmiotu 
zamówienia. 

 
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach wskazanych w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Umowy do czasu otrzymania oświadczenia 
Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od Umowy lub jej niezrealizowanej 
części oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 9 
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 i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO, 
uprzejmie informujemy że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych 

w Ustrzykach Dolnych, z siedzibę przy ul. Dobra 8, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 134611607; 
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 38-700 Ustrzyki 
Dolne, ul. Dobra 8, pocztą elektroniczną na adres mail: iod@cuw-ustrzyki.pl,tel. 
134611607; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną;  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 
z Administratorem przetwarzają dane osobowe; 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest niemożliwość zawarcia Umowy; 

mailto:iod@cuw-ustrzyki.pl
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8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO, przy czym 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, 
a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

10)  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;  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy 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, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129) i Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
w postaci aneksu. 

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy 
oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

4. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą Umową strony dążyć będą do 
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

5. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do 
rozpoznania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa obowiązuje od daty podpisania. 
7. Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto, parafowano każdą z jej stron, za wyjątkiem ostatniej, którą 
podpisano. 

 

      ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


