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Załącznik nr 2 do ZO 

UMOWA 

zawarta w dniu ..............2020 r. w Szczecinie pomiędzy:  
Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin NIP 851-030-94-10 - Centrum 
Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w 
Szczecinie, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działa: 

Romana Klimek-Jacoszek - Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w 
Szczecinie działająca na podstawie Upoważnienia nr WO-I.0052.1.1.2017.KO Prezydenta 
Miasta Szczecin z dnia 02.01.2017r. 
 

a 
……………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
............................................................................................................................... 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do 
Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016r. w sprawie zasad 
wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto 
Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej 
Urzędu Miasta Szczecin. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego: …………………. (zwanych dalej „artykułami” lub „towarami”) dla Centrum 
Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w 
Szczecinie. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z: 
1) ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, 
2) wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu Ofertowym (zwanym dalej 

„ZO”), stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, 
3) obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Dostawy wykonywane będą systematycznie, na podstawie odrębnych jednostkowych 
zamówień Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy w formie e-maila na adres 
……………. lub telefonicznie na numer ……………….., zabezpieczając potrzeby 
Zamawiającego do dnia 31.12.2020 r. 

2. Dostawa artykułów odbywać się będzie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia 
przekazania  przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego, z zastrzeżeniem ust. 3 
poniżej. 

3. Wykonawca wszystkie dostawy towaru będzie realizował od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:00 do 9:00. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zmiana terminu 
dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym. Dostawa towaru trzeciego dnia po dniu przekazania przez 
Zamawiającego zamówienia jednostkowego po godzinie 9:00 traktowana będzie jako 
opóźnienie w dostawie skutkujące naliczeniem kary umownej. 
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4. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 
02.01.2020 r. do:  
a) 31.12.2020 r.  

lub  
b) wyczerpania wynagrodzenia umownego 

lub 
c) dnia, w którym pozostała kwota wynagrodzenia umownego będzie niewystarczająca 

do zlecenia dostaw objętych przedmiotem zamówienia  
- w zależności od tego, które ze zdarzeń wskazanych w lit. a-c nastąpi wcześniej. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 lit. b i c, termin realizacji przedmiotu umowy ulega 
zakończeniu z dniem zaistnienia zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 4 lit. b 
lub c, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń Stron.  

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z 
tytułu zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 4 lit. a. 

7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem 
jednostkowym, w pierwszym gatunku, własnym transportem, na swój koszt, do 
magazynu gospodarczego przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie. Zamawiający 
dopuszcza także zlecenie przez Wykonawcę dostawy innemu przewoźnikowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte zabezpieczenie towaru na czas 
transportu. 

9. Osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Zamawiającego jest ………………….. 
10. Kontakt z Wykonawcą będzie możliwy pod nr telefonu ………., adres e-mail ……………………. 
11. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony zamawiającego jest…… 
12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9 – 11 nie wymaga zmiany umowy i odbywa się 

poprzez poinformowanie o zmianie drugiej strony umowy w formie pisemnej. 
 

§ 3 
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy 

kwoty: .........................zł (słownie:................................) brutto, w tym podatek VAT 
według obowiązującej stawki, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Kwota ta stanowi 
maksymalną wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji całości 
przedmiotu zamówienia i nie stanowi zobowiązania do jej wypłacenia w całości. 

2. Rozliczenie za każdą dostawę (zamówienie jednostkowe) odbywać się będzie na 
podstawie faktycznie dostarczonej ilości zamawianych i dostarczonych  towarów, w 
oparciu o ceny jednostkowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Strony ustalają, że w ramach realizacji niniejszej umowy i przez cały okres jej 
obowiązywania, Wykonawca dostarczy towar w ilości oraz po cenach jednostkowych 
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej ilości towarów niż 
określone w ZO oraz w ofercie Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie za każdą odebraną partię towaru, na 
podstawie faktur VAT.  

2. Płatności zostaną dokonane każdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze VAT, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z rachunkiem 
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy 
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w ww. wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia 
zostanie dokonana na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Płatnika. Datą zapłaty jest dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego (Płatnika). 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury na następujące dane: 
1) „NABYWCA: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  

NIP: 851-030-94-10”, 
2) „PŁATNIK: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, 

 ul. Wszystkich Świętych 66 a w Szczecinie”. 
5. Faktury należy przesyłać Płatnikowi. 
 

§ 5 
1. Za nienależytą realizację zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, 

zgodnie z poniżej określonymi zasadami: 
1) za opóźnienie w dostawie danej partii towarów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie  
z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii towarów, za każdą godzinę 
opóźnienia; kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie, naliczana będzie do 
zakończenia pierwszej doby opóźnienia, 

2) od drugiego dnia opóźnienia w dostawie danej partii towarów, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zgodnie z umową za zgodną z umową dostawę danej partii towarów, za 
każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 4, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia, które 
przysługiwałoby Wykonawcy zgodnie z umową za zgodną z umową dostawę danej 
partii towarów obarczonych wadą jakościową lub brakiem ilościowym, za każdą 
godzinę opóźnienia. 

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości, o 
której mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu innego niż opóźnienie/zwłoka staje się 
wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie. 

6. W przypadku gdy kara umowna za opóźnienie lub zwłokę naliczana jest za godzinę, ust. 4 
stosuje się odpowiednio. 

 
§ 6 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe 
dostarczonego towaru. 

2. Po dokonaniu kontroli ilości oraz jakości dostarczanego towaru nastąpi jego przyjęcie. 
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji (w tym telefonicznie lub e-mailem)  

w przypadku ujawnienia przy odbiorze dostawy braków ilościowych lub wad 
jakościowych dostarczonego towaru. 
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4. W przypadku nieodpowiedniej jakości lub stwierdzenia braków ilościowych 
dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru w 
odpowiedniej jakości lub ilości w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu 
przekazania informacji o wadzie. 

5. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie także w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego w przypadku co najmniej trzykrotnego stwierdzenia niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.   

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie siedmiu dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust.1 i 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie 
za dostawy wykonane do momentu odstąpienia od umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. Umowne prawo odstąpienia od umowy może być zrealizowane w terminie 
do 31.12.2020 r. 

 
§ 8 

1. Adresy stron, podane w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń w formie 
pisemnej. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie wysłane na 
jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie odebrał 
korespondencji lub odmówił jej odbioru. 

2. Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod 
rygorem uznania, iż dostarczenie korespondencji na adresy określone w komparycji 
umowy uznaje się za skuteczne. 

3. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, Strony wskazują następujące 
adresy dla doręczeń (w formie innej niż pisemna): 
1) Zamawiający: e-mail: ......................., tel. ............................, fax ..................... 
2) Wykonawca: e-mail: ………………………, tel. .............................,fax ……………… 

4. Zmiana danych, o których mowa w ust. 3, powinna być dokonana w formie 
dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana Umowy. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej w postaci aneksu. 

2. Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy 
się z upływem ostatniej godziny. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach 
jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to 
zdarzenie nastąpiło. 

3. W przypadków powstania sporów na tle stosowania postanowień niniejszej umowy, 
strony poddają ich rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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5. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach 
i w trybie określonym w ww. ustawie. 

 
§ 10 

Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r. 
2) Zapytanie ofertowe.  

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 
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 (dalej 
„RODO”). 

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 
fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki 

nad Dzieckiem, 
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – 

Centrum Opieki nad Dzieckiem: sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91, 
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu: 

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej 
umowy, 

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 
uprawnione organy i podmioty, 

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 
4) odbiorcami danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 
dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w 
szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi 
nadzoru inwestorskiego; 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z 
Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w tym: 
– podmioty świadczące pomoc prawną, 
– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 
– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w 
§1 ust. 1, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i 
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obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w 
tym zakresie przepisów prawa; 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 
jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
RODO; 

8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest 
warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 
wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i 
realizacji umowy; 

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności 
następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe; 

11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, 
której dane dotyczą jest Wykonawca; 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  
(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub 
oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do 
art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy 
przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób do 
kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 
fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że 

dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę), 
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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