Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

PC-IV-RPO.243….. 2020
Załącznik nr 3a – Wzór umowy

UMOWA NR … /2020
zawarta w dniu ………………………………… w Zduńskiej Woli pomiędzy:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, działającym w imieniu Powiatu
Zduńskowolskiego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego na podstawie Uchwały Nr V/265/16
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska
Wola; zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Mariusza Kubiaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
przy kontrasygnacie Edyty Sarnik – Głównej Księgowej
a
………………………………………
………………………………………..
……………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup artykułów spożywczych dla uczestników grup wsparcia
w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne”, Działanie IX.2
„Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie
IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać artykuły w asortymencie,
ilościach i cenach określonych w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy. Ilość produktów określona w Załączniku nr 1 do Umowy jest ilością maksymalną.
Faktyczny zakup artykułów objętych zamówieniem zależny będzie od potrzeb
Zamawiającego, a niewykorzystanie liczby produktów będących przedmiotem zamówienia –
w razie mniejszych potrzeb- nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy.
3. Ilości zamawianych produktów wraz z terminami ich odbioru, podawane będą Wykonawcy
drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną e – mail w dni robocze na cztery dni z góry,
z wyszczególnieniem ilości i asortymentu.
4. Zamawiający odbierze zamówione artykuły w dni robocze w godzinach 12.00 – 14.30
w zależności od zapotrzebowania.
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5. Wykonawca będzie sprzedawał przedmiot umowy partiami po otrzymaniu zamówienia
szczegółowego od Zamawiającego drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną e – mail.
Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia
szczegółowego, a w przypadku niemożności realizacji w ww. terminie do bezzwłocznego
poinformowania o takim stanie rzeczy wraz ze wskazaniem możliwego terminu odbioru.
6. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż przedmiotu umowy jest wystawiana jeden raz na
miesiąc faktura.
§2
1. Wykonawca gwarantuje, iż sprzedany przedmiot umowy będzie w I gatunku i będzie nadawał
się do spożycia przez okres co najmniej ¾ terminu przydatności do spożycia określonego na
produkcie oraz w chwili zakupu nie będzie pozbawiony walorów smakowych i zapachowych.
2. W przypadku zakwestionowania jakości przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w fazie
odbioru Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić zakwestionowaną część przedmiotu
umowy.
3. W przypadku ujawnienia w czasie przechowywania wady ukrytej przedmiotu umowy,
Zamawiający złoży reklamację i pozostawi przedmiot umowy do dyspozycji Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w ciągu 2 godzin od momentu
zgłoszenia reklamacji.
5. Sprzedanie Zamawiającemu zamiennej partii nie zwalnia Wykonawcy z wynagrodzenia
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z otrzymaniem wyrobu
niewłaściwej jakości.
6. Produkty muszą posiadać czytelną datę ważności w miejscu łatwo dostępnym.
7. Muszą odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, o odpowiedniej gramaturze
(określonej w formularzu asortymentowo-cenowym).
8. W sytuacjach wyjątkowych, Wykonawca po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiającego
może dostarczać produkty w gramaturach odbiegających od gramatury określone w formularzu
asortymentowo – cenowym.
§3
W przypadku nie przygotowania do sprzedaży artykułów w uzgodnionym terminie lub
niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji wynikającego z § 2 ust. 4, Zamawiający może
nabyć artykuły od innego Wykonawcy. W przypadku różnicy wynikającej pomiędzy ceną
uwzględnioną w załączniku do Umowy, a ceną zakupu u innego Wykonawcy, koszt różnicy
pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapłaty.
§4
1. Za zamówione i odebrane partie sprzedaży przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowo- ilościowe wyliczone jako suma iloczynów ilości sztuk w poszczególnych
asortymentach przez cenę jednostkową – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy (Załącznik do formularza oferty 1a).
Strony przewidują, że wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe za cały czas trwania umowy
wyniesie:
…..………………. zł netto (słownie ………………………………………………….………………………………………….…. )
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………………….. zł brutto (słownie ………….…………………………………………………………………………………… ).
Wynagrodzenie to będzie wynagrodzeniem maksymalnym, natomiast rzeczywiste
wynagrodzenie będzie uzależnione od ilości rzeczywiście zamówionych przez Zamawiającego
artykułów spożywczych.
2. Faktyczna ilość artykułów objętych zamówieniem zależna będzie od potrzeb Zamawiającego,
a niewykorzystanie liczby artykułów będących przedmiotem zamówienia – w razie mniejszych
potrzeb – nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Ostateczne wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe zostanie wyliczone wg zasad określonych
w ust. 1 i 2.
4. Strony dopuszczają – w przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT – wprowadzenie
w drodze aneksu wartości wynagrodzenia brutto zgodnie z aktualną stawką VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 5-ego dnia miesiąca za
miesiąc poprzedni, w którym realizowano przedmiot umowy, natomiast w miesiącu grudniu
2020 r. oraz wrześniu 2021 r. do 17-go dnia miesiąca.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za zakupione artykuły,
przelewem na wskazane konto ………………………………………………………………………………………………...
w terminie do 15 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
7. Sposób wystawienia faktury:
Nabywca:
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829 16 24 435
Odbiorca i płatnik:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 15,
98-220 Zduńska Wola
8. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 6 jest tożsamy
z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od towarów i usług,
z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym
w rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od
podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia
zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli
Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego
w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników podatku od towarów
i usług. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie
w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
9. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze
podatników podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego
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braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego
przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony
zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki
Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
10. Przez termin płatności należy rozumieć datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki
w zapłacie należności za sprzedane partie artykułów.
12. Strony dopuszczają możliwość kompensacji finansowej wzajemnych świadczeń.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w sprzedaży towarów w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3 Umowy
w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy;
b) za opóźnienie w usunięciu wad towarów w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.2
w stosunku do terminu określonego w § 3 Umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty wezwania o jej zapłatę.
3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……… .2020 r. do 17.09.2021 r.
2. Umowa może ulec rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) niedochowania terminów realizacji sprzedaży przez Wykonawcę lub sprzedaży towarów
wadliwych bądź niewłaściwej jakości – więcej niż trzykrotnie. W takiej sytuacji Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie w wysokości stanowiącej iloraz różnicy pomiędzy ceną artykułów
z oferty (załącznik do umowy) a ceną zakupu i ich ilości za okres od rozwiązania umowy do
zakończenia kolejnego postępowania przetargowego na zakup artykułów spożywczych, które
Zamawiający zobowiązany jest wszcząć w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy.
b) trzykrotnych nieterminowych zapłat przez Zamawiającego o czas dłuższy niż dwa tygodnie.
§7
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.
§8
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz kontroli
przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę będzie ………………………………………..…………………,
a w czasie jej nieobecności ………………………………………………………………...………….
nr tel./fax. 43 824 99 90 lub 43 824 99 99, e – mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
§9
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
§10
Wszelkie spory na tle realizacji niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie,
w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………
(kontrasygnata Głównego Księgowego)

WYKONAWCA:

……...…………………………….

……………………………………
(podpis Dyrektora PCPR)
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……… z dnia …………………………. r.
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola,
tel/fax.: 43 824 99 90
e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli:
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola,
tel/fax.: 43 824 99 90
e-mail: administracja@pcprzdunskawola.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy na podstawie Ogólnego
rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów
prawa pracy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem
akt. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania,
aktualizacji i uzupełniania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania
umowy.
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679z 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)
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