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Załącznik nr 6 

 

Umowa nr .............../2021 

Zawarta w dniu …………………… w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Krupskim Młynie pomiędzy stronami: 

Województwem Śląskim - Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczy im. Ottona 

Lipkowskiego, z siedzibą w 42-693 Krupski Młyn ul. J. Krasickiego 4,  

reprezentowanym przez: 

mgr Beatę Mirotę – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,  

działającej na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego  nr  392/19 

z dnia 28 listopada 2019 r.   

przy kontrasygnacie głównego księgowego mgr Jana Micewicza 

 

zwanej dalej Zamawiającym, 

 

a 

…………………………………………………………………………….. 

Reprezentowanym przez: ……………………………………………………….. 

dalej również: „Wykonawca” 

Umowa zostaje zawarta w celu realizacji projektu „Lepszy start” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego). 

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

§ 1 

1. Zamawiający dokona od Wykonawcy zakupu artykułów spożywczych do realizacji 

form wsparcia w ramach projektu wraz z dostawą w związku z realizacją projektu pn. 

„Lepszy start” . 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 etapy: 
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I Etap (1 dostawa: zestaw 1, zestaw 2, zestaw 3, zestaw 4, zestaw 5, zestaw 7 )      

termin   do 17.05.2021 

II Etap (1 dostawa; zestaw 1, zestaw 3, zestaw 4, zestaw 6, zestaw 7) termin  od 1 -

06.06.2021 r.  

III Etap (1 dostawa: zestaw 1, zestaw 3, zestaw 7, zestaw 8 ) od 14.06-  17.06.2021 r.  

 

3. Nadzór na wykonaniem przedmiotu zamówienia sprawować będzie: 

ze strony Zamawiającego: Izabela Mirota-Janik , tel. 32 285-70-23 e-mail: 

projekty@mowkrupskimlyn.pl 

ze strony Wykonawcy: 

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

………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupione artykuły spożywcze we własnym 

zakresie i na własny koszt do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim 

Młynie  w dzień powszedni w godz. 8.00-14.00. Wykonawca dostarczy zamówione 

artykuły spożywcze w dniach ustalonych z Zamawiającym z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności i środki do prowadzenia 

profesjonalnej działalności/dostawy w zakresie objętym przedmiotem niniejszej 

Umowy i zobowiązuje się̨ do jej wykonania przy dołożeniu najwyższej staranności, jaka 

jest wymagana przy wykonaniu czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie 

transportu artykułów spożywczych do miejsca przeznaczenia. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia podczas transportu wadliwe artykuły spożywcze uważać się 

będzie za niedostarczone do momentu dostarczenia artykułów spożywczych wolnych 

od wad. 

§2 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia …………. 

§3 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………… brutto (słownie:  

……………………………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/ rachunku po zrealizowaniu każdego z etapów. Fakturę VAT/ rachunek należy 

wystawiać na następujące dane: 
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Województwo Śląskie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn  

NIP: 9542770064 

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT/ rachunków jest potwierdzenie przez 

przedstawiciela Zamawiającego prawidłowego zrealizowania dostaw poprzez Protokół 

odbioru. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku na 

konto 

......................................................................................................................................., 

zmiana numeru konta Wykonawcy nie wymaga aneksowania niniejszej umowy, 

o takiej zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie w formie 

pisemnej. 

6. Wynagrodzenie zostanie zapłacone za faktycznie zrealizowany przedmiot umowy 

do wysokości kwoty, nie wyższej niż określona w ust. 1. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

8. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o jakiekolwiek dodatkowe 

wynagrodzenie, ani roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku 

z wykonaniem umowy. 

§4 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, jeśli postępowanie w wyniku 

którego został wyłoniony Wykonawca zostanie z jakiejkolwiek przyczyny  

unieważnione, w terminie do 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o unieważnieniu i jego przyczynach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli ulegnie rozwiązaniu umowa, na podstawie 

której realizowany jest projekt, o którym mowa w §1. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości lub 

w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zadania. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy całość 

lub część przedmiotu Umowy, Zamawiający odeśle Wykonawcy dostarczony towar, 

wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie się należało. 

6. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1–5 Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze ani żadne inne. 

7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących 

tytułów: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 

2% ogólnej wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień́ opóźnienia 

2) jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy 

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % 

ogólnej wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy; 

4) w razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku nienależytego wykonania lub nie 

wykonania umowy przez Wykonawcę, a szkoda przewyższa wysokość kar umownych, 

Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć zleconych w niniejszej umowie czynności do 

wykonania osobom trzecim. W przypadku braku możliwości wywiązania się z umowy 

w terminie określonym w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać ją w innym terminie, uzgodnionym 

z przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Oświadczenia składane w wykonaniu umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wręczane osobiście drugiej Stronie lub przesyłane na 

adres wskazany w umowie. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się 

o zmianie adresu do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku 
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korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem 

odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

4. Wykonawca winien działać zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych – tekst 

jednolity z dnia 10 maja 2018r. Dz.U.2018 poz.1000, z późniejszymi zmianami oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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). 

§6 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowa sporządzona została w 2. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

……………………………………….. ……………………………………… 

Wykonawca Zamawiający 


