
                                                                                                                                                                                                                       Strona 1 z 2  

            UMOWA- wzór 
                                                                                               DTiT-D-…-2021                      

  
 
Zawarta w dniu ….................. roku  w  Gnieźnie, pomiędzy: 
  
Miastem Gniezno – Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, reprezentowanym 
przez: 
Dyrektora – Jacka Mańkowskiego, działającego przy niniejszej czynności na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Prezydenta Miasta Gniezna, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………….., 
mającą siedzibę w ………………………………………………. 
reprezentowaną przez 
……………………………………  –  …………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 
 § 1 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, złożonej przez 
Dostawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na 
realizację zadania pn: „Sprzedaż oraz dostawa artykułów piekarniczych dla GOSiR przy ul. BŁ. Jolenty w Gnieźnie”  
(dalej: przedmiot umowy lub zamówienia).  Z uwagi na wartość niniejszego zamówienia,  ustawy z dnia 11.09.2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z  2019 r. poz. 2019 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do niniejszej 
umowy ani trybu jej zawarcia. 
2. Zawarcie umowy następuje po przeprowadzeniu przez odbiorcę zapytania ofertowego. Oferta złożona w toku 
tego postępowania przez dostawcę stanowi integralną część umowy. 
3. Na mocy umowy odbiorca będzie zamawiał, a dostawca obowiązany będzie dostarczać towar określony w 
umowie, w szczególności zaś w dokumentacji wskazanej w ust. 2. 

 
§ 2 

 
1. Dostarczenie towaru następować będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy począwszy od dnia 02.01.2022 
r. do dnia 31.12.2022 r. 
2. Wielkość i termin wydania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji odbiorcy i będzie 
uzależniona od jego potrzeb. Odbiorca nie jest  obowiązany do zamówienia towaru w określonej ilości. 
3. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić cenę za towar zgodnie z przedstawioną ofertą cenową określoną w załączniku  
nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. 
4. Strony ustalają, że w razie znacznej zmiany cen produktów lub usług, których wysokość ma wpływ na cenę 
przedmiotu niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana wysokości ustalonej ceny przedmiotu umowy w drodze 
obopólnego porozumienia. Zmiana ceny winna być adekwatna do zmiany cen produktów lub usług mających wpływ na 
jej wysokość. Wzrost ceny nie może, niezależnie od okoliczności, nastąpić w okresie pierwszych trzech miesięcy 
obowiązywania umowy. 
5. Zapłata wynagrodzenia dostawcy nastąpi przelewem bankowym w ciągu 21 dni licząc od dnia dostarczenia 
odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy dostawcy wskazany na fakturze. Faktura  VAT 
wystawiana będzie zbiorczo za okres 1 tygodnia. 
6. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez odbiorcę w dni robocze na własny 
koszt i ryzyko w ciągu …... godzin, licząc od dnia i godziny złożenia  zamówienia telefonicznie lub faksem. 
7. Dostarczony towar musi być zgodny z zamówieniem Zamawiającego, odpowiedniej jakości i nie może budzić 
żadnych zastrzeżeń. W wypadku zastrzeżeń odbiorcy co do jakości lub ilości towaru, odbiorca może towaru nie przyjąć, i 
żądać wg własnego uznania niezwłocznej dostawy towaru o odpowiedniej jakości lub w ilości, albo zrezygnować z 
kwestionowanego zamówienia, przy zachowaniu wszelkich uprawnień z tytułu kar umownych. 
8. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00. 
9.Faktura winna zawierać w polu NABYWCA następującą treść: 
Faktura winna zawierać w polu Nabywca następującą treść: Nabywca: Miasto Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. Lecha 6, 
NIP: 7842501367; Odbiorca: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,  62-200 Gniezno, ul. Bł. Jolenty 5. 

 
§ 3 

 
1. W razie opóźnienia w dostarczeniu towaru dostawca zapłaci na rzecz odbiorcy na pierwsze wezwanie karę 
umowną w wysokości do 10% wartości zamówionego i niedostarczanego  w terminie towaru. 
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2. Niezależnie od zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umownie, odbiorca ma prawo domagać się 
zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych w  wysokości przenoszącej wartość kar umownych. 
3. W razie wystąpienia co najmniej trzykrotnie opóźnienia w dostarczeniu towaru, lub trzykrotnego dostarczenia 
towaru niewłaściwej jakości, odbiorca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
4. W wypadku rozwiązania umowy przez odbiorcę z przyczyn leżących po stronie dostawcy, lub przez dostawcę z 
przyczyn nie dotyczących odbiorcy, dostawca zapłaci na rzecz odbiorcy karę umowna w wysokości 30 % wartości umowy. 

§ 4 
 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełniania niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności  formy pisemnej. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
3. W okresie obowiązywania umowy każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy  z zachowaniem: 
3.1. Jednomiesięcznego wypowiedzenia w razie rozwiązania umowy przez dostawcę . 
3.2. Dwutygodniowego wypowiedzenia w razie rozwiązania umowy przez odbiorcę. 
4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu rejonowego 
w Gnieźnie. 

§ 5 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki wymienione w treści umowy. 

 
§ 6 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla odbiorcy, jeden dla dostawcy. 
 
 ODBIORCA                                                                          DOSTAWCA 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załacznik nr 1 - Formularz asortymentowy Wykonawcy 
2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna. 
 

                    Załącznik nr 2   

Klauzula informacyjna 
 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej:”GOSiR”) ul. 
Bł.Jolenty 5, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl. 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w GOSiR pełni Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz ochrony praw i interesów GOSiR zgodnie z przepisami 
prawa. 
4.Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego 
prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w 
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 
7.Wykonawcy  przysługuje Państwu  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
8. Dane ie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości powyższą informację i oświadcza, ze dane osobowe podaje dobrowolnie i 
wyraża zgodę na ich przetwarzanie, w tym na otrzymywanie wiadomości za pomocą systemu teleinformatycznego oraz 
przesyłanie w ten sposób informacji dotyczących w szczególności wystawionych faktur, rozliczeń oraz salda klienta. 
Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania GOSiR w formie pisemnej o każdorazowej zmianie 
numeru telefonu i adresu e-mail.     
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