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                                                   Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  ZP ZOC 1.07.2019 

 Umowa nr - WZÓR 

zawarta w dniu ........................... w Nowych Ostrowach pomiędzy 

Gminą Nowe Ostrowy z siedzibą 99-350 Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, NIP 775 24 06 168, reprezentowaną 

przez Wójta Gminy –  Zdzisława Kostrzewę, 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Małgorzaty Sołtysińskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a 

firmą ................................................................  

reprezentowaną przez ..................................  

zwaną dalej „Wykonawcą", 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 

1986 z późn. zm.), w wyniku zapytania ofertowego …………………….. 

§1 

1 Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej dla uczestników 

szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-

pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020., zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 

……………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi cateringu: 

 

serwis cateringowy na 2 spotkania szkoleniowe trwające każde po 7 godzin dla 144 uczestników 

obejmuje: 

Serwis kawowy, od początku trwania szkolenia: 

 kawa mielona i rozpuszczalna, herbata czarna w saszetkach  

 gorąca woda do kawy i herbaty podana w warniku, termosach lub czajniku; 

 dodatki do napojów gorących: mleko/śmietana  do kawy, cytryna krojona w pasterki, cukier; 

 woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w butelkach lub dzbankach (co najmniej 500 ml na osobę); 

 ciastka kruche (co najmniej 60 g na osobę); 

Posiłek: 

 danie obiadowe dwudaniowe (zupa – porcja – nie mniej niż 400 ml  + drugie danie – mięso/ryba – porcja nie 

mniej niż 120g, surówka-porcja nie mniej niż 150 g oraz dodatki skrobiowe – porcja nie mniej niż 200g ). Obiad  

podawany w naczyniach jednorazowych, z dołączonymi sztućcami. 
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3. Dowozu obiadów o ustalonej godzinie na miejsce i w terminie realizacji szkoleń wskazane przez 

Zamawiającego. 

4. Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 

przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia Dz. U. z 2018r., poz. 1541). 

§ 2 

1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi .....  zł (słownie:  .......................  złotych),  

w tym podatek VAT ....%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie poprawnie 

wystawionej faktury za miesiąc poprzedzający do 10 każdego miesiąca,  

w którym będą trwały szkolenia w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do siedziby Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na: 
Nabywca: 

Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy NIP: 775-24-06-168 
Odbiorca: 
Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy NIP: 775-24-06-168 

§3 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z poniższych przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął w terminie realizacji usługi, 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację usługi, 

3) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z podaniem uzasadnienia. 

§4 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
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                                                                                   §5 

1. Zamawiający oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanych 

dalej Ustawą. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe zawarte w 

dokumentach związanych z realizacją Umowy, a w szczególności: 

a) dane pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych; 

b) dane pracowników kontrahentów z którymi współpracuje lub będzie współpracował Zamawiający. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie 

nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z powierzenia i Ustawy z 

najwyższą starannością. 

4. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego, jako 

Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz niezwłocznie, ale nie później niż w 

terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożeń, zawiadomić o nich Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów 

informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane. 

W szczególności zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych; 

b) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania 

danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

c) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez 

niego upoważnienie; 

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych; 

e) zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych 

osób indywidualnych oświadczeń; 

f) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 

a) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub innym naruszeniu przetwarzania 

danych osobowych; 

b) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie 

przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi 
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na żądanie; 

c) wszczęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu przetwarzania 

powierzonych danych. 

8. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez 

Wykonawcę oraz przestrzegania przepisów Ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych. W celu 

wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo: 

a) wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, żądania 

złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego; 

b) przeprowadzenia oględzin dokumentów, a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych 

służących do przetwarzania powierzonych danych. 

c)z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Wykonawcy. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie wykonywania zapisów Umowy 

w części dotyczącej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia 

Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w wyniku 

naruszenia z własnej winy danych osobowych. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania 

na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

11. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasają z dniem 

wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo odstąpienia od niniejszej 

Umowy. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zwrócić Zamawiającemu wszelkie powierzone 

dane osobowe i skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych a także kopie zapasowe pozostające w 

jego dyspozycji. Z czynności tych należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu 

zakończenia tych czynności. 

§6 
1. Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie 

rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

         WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY  
 
………………..…….……… ..                                 …………………………………... 


