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ZP/2/IIIMISJA/2021
Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY Nr …………………….
zawarta w Łodzi w dniu ……………. pomiędzy:
•

Społeczną Akademią Nauk w Łodzi, ul. Narutowicza 9, 90-113 Łódź, NIP: 725-105-6220, REGON: 470985279, którą reprezentuje:
Rektor Społecznej Akadami nauk – dr hab. Romana Patora, prof. SAN
zwaną dalej „Zamawiającym”

•

………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”

a

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.:
„Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach zasady
konkurencyjności.
2. Dokumentacja postępowania, a w szczególności zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy
stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Zamawiający zleca do wykonania sukcesywne dostawy, a Wykonawca zobowiązuje się:
1) sukcesywnie - dwa razy w każdym miesiącu prowadzenia zajęć dydaktycznych – naukowych - dostarczać
artykuły spożywcze zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy oraz opisem
przedmiotu zamówienia, wskazanym w zapytaniu ofertowym,
2) dostarczać artykuły i produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, pierwszego gatunku, nie wykazujące oznak
nieświeżości lub zepsucia, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami
Żywieniowymi oraz określonym okresem przydatności do spożycia dla danego artykułu lub produktu,
3) w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które
będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie
producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
4) dostarczać artykuły i produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania
jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające
właściwe atesty/certyfikaty/karty oraz posiadające stosowne terminy ważności do spożycia, zgodnie z
zapytaniem ofertowym,
5) dostarczać każdorazowo zamówienia do siedziby Zamawiającego, środkami transportowymi dostosowanymi
do przewozu artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami sanitarnymi, w warunkach zapewniających
utrzymanie właściwej ich jakości, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych,
6) dostarczać zamówiony asortyment do siedziby Zamawiającego, w tym do wskazanego pomieszczenia na
parterze, w godzinach od ………… do godziny ……. w ilości zgodnej ze złożonym przez Zamawiającego
zapotrzebowaniem.
§2
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, strony ustalają cenę sprzedaży i dostarczania
przedmiotu zamówienia, tj. artykułów spożywczych w asortymencie, ilościach i średnich cenach nie
przekraczających cen jednostkowych w załączonej ofercie.
2. Cena obejmuje cenę sprzedaży przedmiotu zamówienia ze wszystkimi kosztami jego dostarczania do siedziby
Zamawiającego wraz z należnym podatkiem VAT.
3. Maksymalna wartość zamówienia wynosi do kwoty: …………………… PLN brutto tj.: ilość sztuk …………….
(maksymalnie 2 915 zestawów) x cena jednostkowa za „zestaw – zimny bufet”: ………………… PLN
(słownie: ………… złotych) brutto (wraz z należnym podatkiem VAT),
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4. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy a wynikające z niniejszej umowy mogą być przedmiotem przelewu
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
§3
1. Rozliczenie za sprzedaż i dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać będzie się każdorazowo po
zrealizowanej dostawie, w formie bezgotówkowej, przelewem, na konto Wykonawcy podane w wystawionej
fakturze / rachunku, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury / rachunku przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opatrzenia dokumentów źródłowych stanowiących podstawę rozliczenia
finansowego klauzulą „płatne ze środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Dostawa artykułów
spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.
§4
 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż
_____________________ dni od zgłoszonego przez Zamawiającego zapotrzebowania.
 Każdą dostarczoną partię artykułów spożywczych Zamawiający sprawdzi pod względem kompletności
i zgodności z zapotrzebowaniem, jak również jakości i daty przydatności do spożycia, w obecności
przedstawiciela Wykonawcy/dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, Zamawiający
natychmiast zwróci przedstawicielowi Wykonawcy/dostawcy zakwestionowane produkty, zaś Wykonawca
dokona uzupełnienia zapotrzebowania Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 godzin.
 W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 lub 2 mają zastosowanie zapisy §5 ust. 2 umowy.
 W przypadku, gdy mimo sprawdzenia w trakcie odbioru opakowań zbiorczych, Zamawiający ujawni po
rozpakowaniu artykuły nieświeże, przeterminowane, uszkodzone, w tym naderwane opakowania jednostkowe,
zgniecione itp. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na pełnowartościowy. Zapisy §5 ust. 4 stosuje
się, mimo wymiany towaru.
§5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
są kary umowne.
2. W przypadku nieterminowego zrealizowania zamówienia Zamawiającego, tj. po terminie wskazanym
w §4 ust. 1 lub 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2%
wynagrodzenia należnego za zgłoszone zamówienie, odpowiednio za każdy dzień/godzinę zwłoki.
3. W przypadku dwukrotnego dostarczenia artykułów spożywczych przeterminowanych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 PLN.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości danego zamówienia, w przypadku
gdy mimo sprawdzenia w trakcie odbioru opakowań zbiorczych, Zamawiający ujawni po rozpakowaniu artykuły
nieświeże, przeterminowane, uszkodzone, w tym naderwane opakowania jednostkowe, zgniecione itp.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% maksymalnej wartości umowy brutto
określonej w §2 ust. 3 Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w
§2 ust. 3 Umowy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego w fakturze /
rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia.
§6
1. Ilość zestawów wskazana w umowie jest ilością maksymalną, Zamawiający może zmniejszyć zamówioną ilość
do swoich rzeczywistych potrzeb.
2. W przypadku wskazanym w §6 ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiającego.
§7
Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy artykułów spożywczych sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy
do 30.10.2021 r., z zastrzeżeniem zmiany terminu obowiązywania umowy.
§8
 Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn od niego niezależnych.
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 W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiającego.
§9
1. Strony oświadczają, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na
adresy ich siedzib podane w preambule umowy.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia pod
wskazane w umowie adresy za skuteczne.
3. Zgłoszenie zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: ______________, kontakt telefoniczny: _________ .
Termin realizacji zgłoszenia liczony jest od następnego dnia, po dniu przesłania zamówienia.
§ 10
1) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy, w
następujących przypadkach:
1.1. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi
instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
1.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu
Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, itp.
1.3. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia
obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
1.4. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane
z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.5. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
1.6. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia/skrócenie terminu
wykonania zamówienia,
1.7. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.8. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany
wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
1.9. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia, itp.
1.10. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
2) Warunki dokonania zmian:
2.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie (w
formie aneksu), pod rygorem nieważności,
2.2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.2.1. Opisze zaistniałe okoliczności,
2.2.2. Uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.2.3. Obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.2.4. Opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
2.3. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym
w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
§ 12
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego, właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
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§ 13
Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
- ze strony Wykonawcy: ………......................................., tel. kontaktowy : ……………..
- ze strony Zamawiającego: ………………………………, tel. kontaktowy: ………………
§ 14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Wykaz załączników do umowy stanowiących integralną część umowy:
Załącznik Nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik Nr 2. Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe

___________________________
Zamawiający

______________________________
Wykonawca

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr …………………………………
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk, ul. Henryka Sienkiewicza
9, 90-113 Łódź.
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@san.edu.pl
1.3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
1.3.1. ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych;
1.3.2. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny;
1.3.3. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
1.3.4. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
− przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
− zawarcia umowy;
− rozliczenia finansowo-księgowego.
1.4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień
publicznych , a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe,
osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień
Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii
Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na
podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
1.5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia
roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie
kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową,
zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez
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okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych
ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na
podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.
1.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan
prawo do:
1.6.1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
1.6.2. Prostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
1.6.3. Ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
1.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
1.8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o
udzielenie zamówienia publicznego.
1.9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
1.10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w
Formularzu ofertowym.

