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Załącznik Nr 2 – Umowa Wzór 

 

 

U M O W A    W Z Ó R 

 

 

zawarta w dniu ……………….. 2020 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą przy pl. Króla 

Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, zwaną dalej Zamawiającym,  

NIP 946 25 75 811, REGON 431 019 514,  

w imieniu i na rzecz której działa Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 

Lublin, zwanym dalej „Odbiorcą”, reprezentowany przez Dyrektora - Panią Annę Walczak  

a przedsiębiorstwem 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej - NIP ………………………………., REGON ………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

o następującej treści: 

Postanowienia wstępne. 

§ 1 

1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 

- Art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 ).  

2. Realizacja zamówienia jest częściowo finansowana z środków budżetu państwa w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2020. 

Przedmiot umowy. 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest usługa gastronomiczna – catering – obiady dwudaniowe dla uczestników 

Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 w Lublinie, częściowo finansowana z środków 

budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020, Edycja 2020. 
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Termin realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 

1. Umowa zawarta jest na czas określony od 03.02.2020 do 31.12.2020 r. 

2. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest jednostka budżetowa Gminy Lublin – Zespół Ośrodków 

Wsparcia w Lublinie. 

3. W kontaktach między Wykonawcą Zamawiającego reprezentuje Odbiorca.  

Opis przedmiotu zamówienia. 

§ 4 

1. Obiad dwudaniowy winien być dostarczany w specjalistycznych pojemnikach gwarantujących 

utrzymanie odpowiedniej temperatury, jakości potraw, z zachowaniem należnej higieny i estetyki 

t.j:  

a. pierwsze danie – zupa – w termosie,  

b. drugie danie – w trójdzielnym lunch boxie, zabezpieczonym w pojemnikach styropianowych 

utrzymujących temperaturę i przeznaczonych do transportu żywności. 

2. Potrawy winny być wykonane z produktów naturalnych, metodą tradycyjną, nie używając 

produktów typu instant oraz produktów gotowych np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności. 

§ 5 

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę …………………… złotych brutto (słownie: 

……………………………………………………) - zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy  

z dnia............................................. 

2. Kwota wymieniona w ust.1 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku, którym mowa 

w § 5 ust. 6.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczony przedmiot umowy 

za każdy m-c obowiązywania umowy zgodnie z fakturami wystawionymi wg cen wynikających 

z przyjętej oferty stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.  

4. Zamawiający zapłaci należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Wykonawca zapewni stałe ceny jednostkowe w całym okresie obowiązywania umowy. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupionych obiadów,  

w wysokości do 20% wartości szacunkowej zamówienia, stosownie do obiektywnie istniejących 
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potrzeb Zamawiającego, co nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec 

Zamawiającego poza zapłatą za dostarczony przedmiot zamówienia..  

7. Faktura winna zawierać zarówno dane Nabywcy jak i Odbiorcy:  

Nabywca: Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 

20-109 Lublin, NIP: 946 25 75 811  

Odbiorca: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, 20-128 Lublin, ul. Lwowska 28  

8. Fakturę Wykonawca przesyła do Odbiorcy na adres: . 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, 20-128 Lublin, ul. Lwowska 28  

Prawa i obowiązki stron. 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy. 

Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim 

(podopiecznym ZOW), związane z wykonaniem usługi przygotowania i dostawy potraw objętych 

niniejszą umową.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

świadczonych przez siebie usług. Ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

będzie trwało przez cały okres obowiązywania umowy.  

3. Zobowiązuje się Wykonawcę do pobierania i przechowywania próbek dostarczanych potraw.  

4. Kontroli jakości świadczonych usług w imieniu Zamawiającego dokonuje kierownik właściwego 

Ośrodka Zamawiającego lub wskazana przez niego osoba. 

Prawo odstąpienia od umowy. 

§ 7 

1. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni 

licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

Zmiana umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 

1) zmian związanych z przyczynami organizacyjnymi po stronie Zamawiającego; 

a) zaprzestania przez Zamawiającego działalności w Ośrodku, dla którego wykonywana jest 

usługa cateringowa. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

pomniejszone. Wykonawcy przysługiwać będzie w tym przypadku wyłącznie 

wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część umowy. 

2) zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa: 

a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 może ulec zmianie w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

3. nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych.  

Kary umowne 

§ 9 

1. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca ma prawo do 

naliczenia ustawowych odsetek. 

2. W przypadku: 

a) niewykonania przedmiotu umowy, wadliwego, pod względem jakościowym, ilościowym, 

lub higienicznym przygotowania potraw,  

b) opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającym 30 min. lub 

niedostarczenie przedmiotu zamówienia,  

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości jednokrotnej wartości zamówionych potraw 

powiększoną o poniesione przez Zamawiającego koszty zastępczego wykonania umowy. 

3. O każdym zakwestionowaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie kryteriów, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym Odbiorca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie i 

pisemnie.  

4. Zamawiający ma prawo potrącania kar z bieżącego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

Klauzula informacyjna 

§ 10 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej określanego jako „Rozporządzenie”, 

„RODO” lub „Rozporządzenie RODO” informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie 

reprezentowany przez dyrektora, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 28, 20-128 Lublin, tel. 81 466 55 

60, adres e-mail: zow@zow.lublin.eu. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1. lit. a, b RODO  

tj. dobrowolnej zgody na przetwarzanie w celu wykonania umowy o świadczenie usługi 

gastronomicznej – cateringu . 

3. Sposoby kontaktu z powołanym inspektorem ochrony danych w Zespole Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem: listownie na adres Administratora lub 

pocztą elektroniczną na adres email: iod@zow.lublin.eu.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa  

i regulaminów obowiązujących u Administratora, jednak nie dłużej niż 4 lata. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione do przetwarzania odbiorcom 

współpracującym z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Lublinie tj. firmy audytujące, prawnicze. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ; 

7. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo żądania 

dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich 

sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO posiada Pani/Pan 

prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

§ 11 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz po zapoznaniu się z powyższą klauzulą 

informacyjną oświadczam, iż : 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich 

pracowników w celu świadczenia usługi cateringowej dla podopiecznych Zespołu Ośrodków 

Wsparcia w Lublinie, stanowiącej przedmiot zawartej umowy.  

*) właściwe zaznaczyć  

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia rozpoczyna się z chwilą pisemnego poinformowania 

strony.  

2. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym jeśli Wykonawca w sposób rażący 

narusza postanowienia umowy.  

3. Spory mogące powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy.   

 

 Zamawiający:        Wykonawca:    

 

 

 


