
Załącznik nr 3

Umowa nr  / 2013

zaw arta w d n iu   roku w W arszaw ie pom iędzy:

O środkiem  Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. W arszaw y z siedzibą w W arszaw ie przy 
ul. Przybyszew skiego 80/82, NIP 118-09-35-660, Regon 010843854, zw anym  dalej Zamawiającym, 
reprezentow anym  przez :

a

................................................................., zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na przygotowanie, dostawę i 
wydawanie 1 000 szt. paczek spożywczo -  przemysłowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie, dostawa i wydawanie 1 000 szt. paczek spożywczo -  
przemysłowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
2. Zawartość jednej paczki stanowi zestaw dwóch oddzielnie zapakowanych paczek z artykułami 
spożywczymi i przemysłowymi w asortymencie, gramaturze i ilości zgodnych z ofertą Wykonawcy, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wszystkie artykuły powinny być w oryginalnym opakowaniu producenta. Wykonawca opakuje 
paczki posegregowane wg. asortymentów (tj. spożywcze i przemysłowe), w estetyczne i trwałe 
opakowania, zabezpieczające przed zniszczeniem zawartości paczek oraz wygodne do niesienia.
4. Wymagany minimalny termin ważności artykułów spożywczych do 31.05.2014 r., artykułów 
czekoladowych i zawierających czekoladę do 31.01.2014 r., zaś artykułów chemicznych do
31.12.2014 r. Na opakowaniach wszystkich artykułów spożywczych i chemicznych musi być 
umieszczony czytelny termin ważności.
5. Przygotowanie i wydawanie paczek odbywać się będzie w odpowiednich warunkach higieniczno - 
sanitarnych oraz spełniających przepisy bhp.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania paczek klientom wskazanym przez Zamawiającego w
lokalu mieszczącym się pod adresem: ........................................................................................................ w
term inie...................................w godzinach.........................................................................
7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną 
imiennej listy osób upoważnionych do odbioru paczek najpóźniej na 2 dni przed terminem 
rozpoczęcia wydawania paczek.
8. Wykonawca wydając paczkę, pobiera na liście osób upoważnionych do odbioru paczki, 
pokwitowanie odbioru paczki.
9. Nieodebrane w terminie paczki Wykonawca przekaże Zamawiającemu do siedziby 
Zamawiającego własnym transportem i na koszt Wykonawcy, w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, nie później jednak niż do 17.12.2013 r.
10. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, uwzględniający paczki odebrane przez klientów 
(zweryfikowane na podstawie podpisów) oraz dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego 
paczki nieodebrane. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.



Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania do 17.12. 2013r.

§3
1. Całkowita wartość umowy brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, w yn osi.............................................. zł (słownie złotych:
................................................................................... ) i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę na 
podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 10.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

§4
Strony ustalają następujących przedstawicieli do podpisania protokołu zdawczo -  odbiorczego, o 
którym mowa w § 1 ust. 10 oraz do kontaktu:

1) ze strony Zamawiającego:..................................................................................
2) ze strony W ykonawcy:.......................................................................................

§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), w związku z pozyskaniem 
danych związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. W celu należytego wykonania umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych klientów tj.: imiona, nazwiska, adresy w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, a 
Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać te dane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad 
przetwarzania danych osobowych określonych w wymienionej ustawie i zobowiązuje się zachować w 
tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał dostęp, także po zakończeniu realizacji umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany podjąć, zgodnie z przepisami prawa wszelkie środki 
zabezpieczające uzyskane dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

§ 6
1.Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną za nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy w wysokości 10 % łącznej wartości umowy, o 
której mowa w § 3 ust. 1.
2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę w wysokości 20 % łącznej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych 
zawartych w kc.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego 
wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej o fakcie pomniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.
5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.

§7
wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.
1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 
1198 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 2



2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 
w niniejszej umowie, dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko

wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie 
przedmiotowej ustawy.

§ 8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający

Załączniki:
Oferta Wykonawcy -  załącznik nr 1


