
 

Umowa Nr ……………………. 

na sprzedaż oraz dostarczenie obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony dla 

pracowników/uczniów ……………………………. w 2019 roku 

 

zawarta  w  dniu  ……………………….  w  Prudniku, pomiędzy: 

…………………………………………………………………………………………………………., 

z siedzibą przy …………………………………………………., NIP ……………………….,  

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………….…., 

zwanym dalej “Zamawiającym”, 

a 

………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………………………………………………………….., z siedzibą przy 

……………………………………………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP ……………………., zwanym dalej 

“Dostawcą”, 

zwanych łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”. 

§  1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie obuwia i odzieży roboczej oraz 

środków ochrony dla pracowników/uczniów ………………………………..………………  

w 2019 r., zgodnie z formularzem cenowym  Dostawcy  z  dnia …. stycznia 2019 r., 

stanowiącym  załącznik  nr 1  do  umowy. 

 

§  2 

1. Wartość umowy na podstawie złożonego dnia …. stycznia 2019 r.  formularza cenowego 

Dostawcy oraz w związku z przewidywanym zestawieniem zapotrzebowania stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy wynosi do ……………………. zł  brutto. 

2. Zamawiający przewiduje zwiększenie wartości umowy określonej w ust. 1 w przypadku 

udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w § 5 ust. 9. 

 

§  3 

1. Dostawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia do pokoju nr …….. w siedzibie Zamawiającego 

zamawianego obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony wymienionych w formularzu 

cenowym Dostawcy na własny koszt i ryzyko, a Zamawiający zobowiązuje się zamówioną 

ilość obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony wg asortymentu odebrać i zapłacić 

Dostawcy umówioną cenę, zgodną z formularzem cenowym Dostawcy, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 



 

2. Dostawca oświadcza, że obuwie i odzież robocza oraz środki ochrony, będące przedmiotem 

umowy, są dobrej jakości oraz spełniają normy obowiązujące  dla  tego rodzaju  asortymentu. 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 

4. Dostarczenie asortymentu odbywa się wg zapotrzebowania, partiami, na podstawie 

zgłoszenia, o  którym  mowa  w  ust. 5. 

5. Dostarczenie obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony, o których mowa  

w § 1 umowy, winno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia 

zapotrzebowania, w formie zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną na adres 

poczty wymienionej w § 4 ust. 3 umowy, w godzinach od 8.00 do 15.00 do punktu odbioru 

wymienionego w ust. 1, w dni pracy Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu obuwia i odzieży roboczej 

oraz środków ochrony w ilościach, które zostały określone w załączniku nr 1 do umowy oraz 

do wyczerpania kwoty …………………………… zł  brutto. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych zawartych  

w formularzu cenowym pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi obuwia  

i odzieży roboczej oraz środków ochrony, będącymi przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu każdego asortymentu wymienionego  

w formularzu cenowym Dostawcy (załącznik nr 1), objętego wspólnym postępowaniem  

zamówienia  publicznego,  o  którym  mowa  w  § 1  ust. 1  niniejszej umowy.   

 

§  4 

1. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego obuwia i odzieży roboczej oraz środków 

ochrony, o których mowa w § 1 umowy, odbywa się w punkcie odbioru wymienionym  

w § 3 ust. 1 umowy przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, a ich przyjęcie bez 

zastrzeżeń, zostanie potwierdzone podpisem w dołączonej  fakturze  VAT.  

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Dostawcą jest 

……………………………………………..…………,  e-mial: ………………………………,  

tel. ………………………. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Dostawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

………………..,  e-mial: ……………………………….,  tel. ……………………………. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga formy aneksu i może być dokonana 

przez  złożenie  oświadczenia  drugiej  Stronie. 

 

§  5 

1. Miesięczne wynagrodzenie Dostawcy obejmuje wartość sumy cen jednostkowych 

każdorazowo dostarczonego obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony, zgodnie  



 

z formularzem cenowym Dostawcy z dnia …… stycznia 2019 r. 

2. Ceny jednostkowe obuwia i odzieży roboczej, oraz środków ochrony wymienione  

w formularzu cenowym Dostawcy, będą zawierały wszelkie koszty realizacji przedmiotu 

umowy, w tym m. in. koszt dostawy. 

3. Ceny jednostkowe netto, wymienione w formularzu cenowym Dostawcy z dnia …. stycznia 

2019 r., pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego w terminie  

21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

w dniu dostarczenia obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę 

w  fakturze VAT, z  zastrzeżeniem  ust. 7. 

6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W razie niezgodności ilości lub asortymentu faktycznie otrzymanego z określonymi  

w fakturze lub stwierdzenia innych niezgodności, Zamawiający lub osoba upoważniona 

zwróci niepotwierdzoną fakturę Dostawcy i określi na odwrocie treść niezgodności, celem 

usunięcia ich przyczyn i dostarczenia reklamowanego obuwia i odzieży roboczej oraz 

środków ochrony w uzgodnionym terminie.   

8. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia przyczyny reklamacji, o której mowa w ust.  

7, najpóźniej następnego dnia roboczego w punkcie odbioru wymienionego w § 3 ust. 1,  

a przyjęcie obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony bez zastrzeżeń lub  

z zastrzeżeniem, nastąpi analogicznie do § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 7  umowy. 

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% 

wartości zamówienia podstawowego w przypadku pełnego zrealizowania zamówienia 

podstawowego. 

 

§  6 

1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczone obuwie i odzież roboczą oraz środki ochrony  na 

okres 12 miesięcy od daty ich  odbioru. 

2. W przypadku ujawnienia w trakcie eksploatacji, w okresie gwarancji, wad przyjętego obuwia 

i odzieży roboczej oraz środków ochrony, Dostawca zobowiązany będzie do bezpłatnej ich 

wymiany na nowe, wolne od wad, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego drogą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub pisemnie oraz dostarczyć do 

punktu odbioru wymienionego w § 3 ust. 1. 



 

 

§  7 

1. Strony postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy  

w okresie, o którym mowa w  § 9. 

2. Odstąpienie może nastąpić w przypadku dwukrotnego niezachowania przez Dostawcę  

terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5. 

 

§  8 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 20 % 

kwoty brutto, określonej w § 2 umowy, 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 30% wartości 

niedostarczonego obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony,  za  każdy  dzień  

opóźnienia, 

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, o których mowa  

w § 6 ust. 1 umowy, w wysokości 10 % wartości kwestionowanego przedmiotu 

zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Strony dopuszczają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych  Kodeksu  cywilnego  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy bez  

odrębnych  wezwań  i  powiadomień. 

 

§  9 

1. Zamawiający powierza Dostawcy przetwarzanie Danych osobowych personelu 

Zamawiającego wyznaczonego do wykonywania umowy. 

2. Zakres powierzanych Danych  obejmuje: imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe 

(stanowisko, adres e-mail, telefon) kadry pracowniczej i zarządzającej Zamawiającego. 

3. Charakter przetwarzania określony jest rolą Dostawcy wynikającą z realizacji Umowy,  

a celem powierzenia przetwarzania Danych jest wyłącznie realizacja Umowy. 

4. Czas trwania przetwarzania (gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania, przechowywania, 

katalogowania) Danych to czas obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem że Dostawca 

jest uprawniony przechowywać dane osobowe po wygaśnięciu umowy dodatkowo przez 

okres, w którym mogą ujawniać się roszczenia związane z Umową lub przez okres zgodny                                             

z obowiązującymi  przepisami w celu wypełnienia obowiązku prawnego. 

5. Obowiązkiem Dostawcy jest: 



 

1) przetwarzanie Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakładają na Dostawcę obowiązujące 

przepisy prawa, 

2) stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych                                             

i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe na zasadach określonych w art. 

32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO), 

3) ograniczenie dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest 

niezbędny do realizacji Umowy, 

4) uzyskania od osób biorących udział w przetwarzaniu zobowiązania do przestrzegania 

tajemnicy, o ile osoby te nie są objęte obowiązkiem ustawowym do zachowania 

tajemnicy, 

5) zapewnienia osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednich szkoleń                              

z zakresu ochrony Danych Osobowych, 

6) współdziałania z Zamawiającym przy analizie ryzyka przetwarzania i określaniu 

odpowiednich środków ochrony danych, przy ocenie skutków dla ochrony danych  

i następnie konsultacjach z organem nadzorczym, przy zawiadamianiu osób 

dotkniętych naruszeniem ochrony danych, 

7) współdziałania z Zamawiającym przy zgłaszaniu naruszeń danych. W szczególności 

Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  

o każdym naruszeniu ochrony danych lub podejrzeniu takiego naruszenia, w tym  

o nieupoważnionym dostępie do danych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć 

wpływ na poprawność przetwarzania lub bezpieczeństwo Danych. Dostawca 

umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających oraz 

informuje Zamawiającego o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia. 

Powiadomienie powinno być dokonane: 

a) telefonicznie i dodatkowo e-mailowo, a na żądanie Zamawiającego również na 

piśmie, 

b) nie później niż w ciągu 24 godzin od ujawnienia incydentu, 

c) wraz z jednoczesnym przedłożeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji 

dotyczącej naruszenia/incydentu, a na żądania Zamawiającego również 

dodatkowych e-mailowych/pisemnych informacji, aby umożliwić 

Zamawiającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru. 



 

8) udostepnienie Zamawiającemu wszelkich informacji oraz umożliwienie 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli  w zakresie przetwarzania powierzonych 

Danych co do zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami 

niniejszego paragrafu umowy, 

9) po zakończeniu Umowy, w zależności od instrukcji Zamawiającego, usunięcie lub 

zwrot Danych  i usunięcie ich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie 

obowiązującego przewidują inaczej. 

6. Obowiązkiem Zamawiającego jest współdziałanie z Dostawcą w wykonaniu postanowień 

niniejszego paragrafu Umowy. 

7. Dostawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem  

w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO lub postanowienia niniejszego 

paragrafu umowy nakładają na Dostawcę lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 

instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom. Dostawca odpowiada  

w szczególności za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków 

bezpieczeństwa.  

8. Celem realizacji Umowy Dostawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie Danych 

osobowych kadry pracowniczej i zarządzającej Dostawcy. Na zasadzie wzajemności i na 

warunkach określonych w niniejszym paragrafie Umowy Zamawiającego obowiązują takie 

same obowiązki, jak obowiązki Dostawcy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu 

Umowy. 

§  10 

Umowa obowiązuje od dnia  podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2019 r. lub do wykorzystania 

wartości umowy. 

 

§  11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony. 

 

§  12 

W  sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§  13 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 



 

§  14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy  

i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

                  

 

 

 

                Zamawiający:                   Dostawca:                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do umowy ………………. 

 

Formularz cenowy 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wykonawcy) 

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia według specyfikacji cenowej (wartości cenowe za  

1 sztukę z wykazu zamówienia): 

 

Pozycja ze 

szczegółowej 

specyfikacji 

NAZWA Ilość 
Cena netto 

za 1 szt. 

Wartość netto  

(cena netto za 1 

szt. x ilość) 

1. Ręcznik 14   

2. Koszula flanelowa 29   

3. T-shirt  56   

4. Czapka drelichowa z daszkiem  28   

5. Czapka ocieplana 5   

6. Spodnie do pasa nr 1 5   

7. Ogrodniczki nr 1 4   

8. Bluza nr 1 5   

9. Ogrodniczki nr 2 24   

10. Spodnie do pasa nr 2 5   

11. Bluza nr 2 29   

12. Ogrodniczki nr 3 8   

13. Spodnie do pasa nr 3 3   

14. Bluza nr 3 9   

15. Ubranie robocze pomarańczowe  5   

16. Bluza pomarańczowa 10   

17. Ogrodniczki pomarańczowe 10   

18. Ogrodniczki pomarańczowe ocieplane 3   

19. Obuwie robocze  ocieplane  3   

20. 
Obuwie robocze męskie z podnoskiem 

nr 1 
5   

21. 
Obuwie robocze męskie z podnoskiem 

nr 2 
23   

22. Buty filcowo-gumowe 7   

23. Gumowce 3   



 

24. Obuwie robocze damskie nr 1 7   

25. Obuwie robocze damskie nr 2 18   

26. Obuwie robocze damskie nr 3 6   

27. Kalosz damski 1   

28. Kask ochronny 4   

29. 
Kurtka ochronna ocieplana 

pomarańczowa 
9   

30. Kurtka ochronna ocieplana nr 1 4   

31. Kurtka ochronna ocieplana nr 2 5   

32. Płaszcz przeciwdeszczowy 10   

33. Rękawice ochronne nr 1 378   

34. Rękawice ochronne nr 2 291   

35. Rękawice dla brukarzy 20   

36. Rękawice ochronne nr 3 19   

37. Rękawice antywibracyjne 5   

38. Rękawic ocieplane 46   

39. Rękawice dla sprzątaczek 50   

40. Rękawice niepudrowane 8   

41. Półmaska filtrująca P1 62   

42. Półmaska filtrująca P3 8   

43. Okulary ochronne  37   

44. Gogle 25   

45. Zatyczki do uszu 55   

46. Nakolanniki na spodnie 3   

47. Nakolanniki do spodni 2   

48. Kamizelka ostrzegawcza 44   

49. Polar damski 14   

50. Polar męski 2   

51. Zapaska  6   

52. Fartuch nr 1 18   

53. Fartuch nr 2 10   

54. Fartuch nr 3 1   

55. Fartuch nr 4 2   

56. Fartuch wodoodporny  5   

57. Czepek 6   

   RAZEM:  



 

VAT:  

Razem 

brutto 

(wartość 

oferty): 

 

 

 

Uwaga: podane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

w tym koszty dostawy. 

Wszystkie pozycje w formularzu cenowym muszą być wypełnione i wycenione. 

 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości 

zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że podane ceny jednostkowe w formularzu cenowym 

dla zamówienia podstawowego będą obowiązywały również dla zamówienia uzupełniającego. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 
(podpis i pieczęć przedstawiciela Dostawcy) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

do umowy …………………..  

 
 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

…………………………………………. 

przewiduje się niżej wymienione zapotrzebowanie (zestawienie orientacyjne, które może ulec 

zmianie): 

 

Pozycja ze szczegółowej 

specyfikacji 
Nazwa Ilość 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


