
 

 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 
 

Wzór umowy nr ............/2021 

W dniu ............................. 2021 r. w Legionowie, pomiędzy: 

Powiatem Legionowskim, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 

reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie (05-119), 

przy ul. Gen. W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201, a także o numerze REGON: 

017168210 reprezentowanym przez:  

Dyrektora- Magdalenę Jagnyziak 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Magdaleny Cyrańskiej   

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do 

........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., 

reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej 

Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego- 

prowadzonego w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia „Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Legionowie” oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dotyczy produktów z tabeli B) wyboru  oferty Wykonawcy na 

Dostawa artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla 59 osób niepełnosprawnych oraz dla 

275 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego , została zawarta 

umowa o następującej treści:  

§1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla 59 

osób niepełnosprawnych oraz dla 275 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu 

powiatu legionowskiego, szczegółowo opisanych w rozdziale B  zapytania ofertowego-  

„Opis przedmiotu  zamówienia.” 



 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego w dniu 10.12.2021 r. i wniesiony do wskazanych przez Zamawiającego 

pomieszczeń. 

3. Oferowane artykuły muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz mieć 

okres przydatności do spożycia co najmniej do 31 marca 2022 roku. 

4. W przypadku, gdy dostarczone artykuły będą miały wady, Wykonawca zobowiązuje się do 

wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad w terminie do 24 h od żądania. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy, jak również za wady fizyczne dostarczonych rzeczy według przepisów Kodeksu 

Cywilnego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. 

§ 2  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien przestrzegać przepisy  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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej RODO”  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych 

z realizowaną dostawą. 

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, 

mogących wpłynąć na nienależyte wykonanie umowy pod rygorem utraty możliwości 

powoływania się na te okoliczności w późniejszym terminie. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, doświadczenie, wiedzę i zasoby 

niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 3  

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość za całość zamówienia przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto 

................................. zł (słownie: ................................................................... zł), w tym:  

1)  ………..zł brutto za dostawę artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla 59 

osób niepełnosprawnych. 

2) …………..zł brutto dostawę artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla 275 

dzieci i wychowanków pieczy zastępczej. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla 

zakresu dostaw ustalonych w zapytaniu ofertowym. 



 

3. Wykonawca wystawi  2 (dwie) faktury (odrębnie dla asortymentu z tabeli A oraz tabeli B)  

w terminie do 7 dni, po zakończeniu dostawy na:  

POWIAT LEGIONOWSKI, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-

016, odbiorcą i płatnikiem faktury będzie natomiast: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-16-76-201. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto wskazane na fakturach, w terminie do 

14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych  faktur VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że podany na fakturach rachunek bankowy płatniczy do zapłaty 

wynagrodzenia za dostawy  jest zgodny z rachunkiem zawartym na białej liście podatników.  

6. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach nie figuruje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT , o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz.U. z 2021 poz. 106 ze zm.), zwanym dalej 

„Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), zamawiający wstrzymuję wypłatę wynagrodzenia 

do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata 

wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego 

w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 dotyczącym wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy nie przysługują odsetki.  

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

9. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego.  

§ 4  

1. Zamawiający nie odbiera przedmiotu umowy, który posiada widoczne wady, usterki i braki. W 

takim przypadku Zamawiający ma prawo odmowy odebrania przedmiotu umowy w całości lub 

części, w stosunku do którego wniósł zastrzeżenia.  

2. W przypadku dokonania przez Zamawiającego częściowego odbioru lub niedokonania odbioru 

przedmiotu zamówienia ze względów wskazanych w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia brakujących produktów w ciągu 24 godzin. 

§ 5  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:  



 

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1. 

2) każdorazowo za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, polegające na niewykonaniu 

lub nienależytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków umownych a w szczególności 

określonych w §1 i §2 w wysokości 0,20 % wartości umowy brutto,  określonej w § 3 ust. 1 pkt 

1 lub § 3 ust. 1 pkt 2   za każde stwierdzone uchybienie.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

za wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wartość kar 

umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

§ 6  

ODSTAPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów 

wypowiedzenia w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności  

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne 

odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni, licząc od daty 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 7  

ZMIANY DO UMOWY 

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach:  

1) w stosunku do zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,  

2) zmiana przez Zamawiającego sali widowiskowej lub terminu imprezy, 

3) w innych sytuacjach gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty 

realizacji zadania).  

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem 

nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

 



 

§ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część przedmiotowej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.  

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy miejscowo Sąd dla 

siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

   

               ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 



 

                                                           Załącznik do umowy nr..........................  /2021 

Protokół odbioru 

sporządzony ................................... 2021 r . w Legionowie 

Zakres wykonania zamówienia obejmował 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
.. 
…………………………………………………………………………………………………... 
zgodnie z umową nr ............../2021 z ......................... 2021 r. 
zawartą pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………… 
a 
..................................................................................................................................................... 
  
Odbioru dokonali w imieniu: 
                      ZAMAWIAJĄCEGO - 
.............................................................................................. 
                                                          
............................................................................................... 
                      WYKONAWCY - ............................................................................................... 
                                                       
.................................................................................................. 

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze: 

.....................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................

.. 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

                    ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

 


