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UMOWA NR ............... 

na dostawę ................................................

dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zawarta w Świeciu w dniu .................................. r. pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM: WOJEWÓDZKIM SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA

(KRS_ 0000034171, NIP_5591699097, REGON_000291523) z siedzibą w Świeciu (86-100) ul. Sądowa 18 – zwanym

dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

....................................  (KRS_............................,  REGON_............................,  NIP_............................)  z  siedzibą  w

...................................... – zwanym dalej „WYKONAWCĄ” ,

zwanymi  łącznie „Stronami”, o następującej treści :.

§ 1. Umowa  jest  następstwem  wyboru  WYKONAWCY w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  rozstrzygniętego  ..............,  oznaczenie  sprawy
.............................................., pakiet nr ..............................................

§ 2. 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialną za realizację postanowień
umowy jest ...............................................................................

2. Osobą  uprawnioną  do  reprezentowania  WYKONAWCY,  odpowiedzialną  za  realizację  postanowień
umowy jest ...............................................................................

§ 3. 1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  .................................. (zwanych  również  „towarem”)  na  potrzeby
ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z przedmiotem przetargu, o którym mowa w §1 .

2. Ze względu na specyfikację placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu, jak i
ilości,  jednakże ZAMAWIAJĄY musi być przygotowany na każdą ewentualność, dlatego podane ilości
mogą być w toku realizacji umowy nieznacznie zwiększone lub zmniejszone .

3. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  do  dostarczania  zamówionego  towaru  w czasie  trwania  umowy  wg
asortymentu i ilości i w cenach wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy, na podstawie jednostkowych zamówień ZAMAWIAJĄCEGO, o których mowa w  § 5. ust. 1 .

4. Dostawca gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU, że dostarczony towar będzie odpowiadał przepisom ustawy z
25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.)

5. Dostarczany  towar  musi  być  pozbawiony  wad,  które mogłyby dyskwalifikować  towar  do  przydatności
spożywczej,  oraz  powinien  być  zgodny  z  warunkami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  i
zasadami dobrej praktyki kupieckiej, a także winien być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. 

6. WYKONAWCA udziela gwarancji jakościowej, oświadczając na dowodzie dostawy, że sprzedany towar
zgodny jest z odpowiednimi normami jakościowymi .

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Dostawcę zgodności jakościowej 
sprzedawanego i dostarczanego mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich, poprzez pobieranie próbek 
mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich oraz oddanie ich do badania laboratoryjnego w Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

7.1 Koszt badania , o którym mowa w ust.7 ponosi:
1) Dostawca , jeżeli mięso i wyroby mięsno-wędliniarskie nie spełniają norm jakościowych
2) Zamawiający , jeżeli mięso i wyroby mięsno-wędliniarskie spełniają normy jakościowe.
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7.2 W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie 
przyjąć towaru i żądać jego wymiany na spełniający wymogi jakościowe , w terminie maksymalnie 5 
godzin.

8. Na  każde  żądanie  ZAMAWIAJĄCEGO  WYKONAWCA  zobowiązuje  się  przedstawiać  aktualne
dokumenty  na  dostarczane  towary,  wymagane  przez  system  HACCP  np.  właściwą  decyzję  organu
Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu
dostarczanego towaru, jego transportu .

§ 4. 1. Umowa została zawarta na okres od dnia .......................... r. do dnia .......................... r.

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi :
- netto ...................... zł ,
- brutto ...................... zł (słownie: ...............................................) .

§ 5. 1. Dostawy  będą  realizowane  w  oparciu  o  składane  z  wyprzedzeniem  ....... dniowym  przez
ZAMAWIAJĄCEGO  zamówienia  telefoniczne,  określające  asortyment  i  wielkość  zamówionej  partii
towaru. Zamówienia telefoniczne będą realizowane w godzinach od 730 do 1400 .

2. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  zamówionej  partii  towaru  własnym  transportem  na
własny koszt do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO w  terminie  ............ od daty otrzymania telefonicznego
zamówienia .

3. środki  transportowe,  którymi  będą  realizowane  dostawy  muszą  zapewniać  warunki  przewożenia  i
przechowywania wymagane dla dostarczanej partii towaru. 

4. Odbiór ilościowy i jakościowy towaru odbywać się będzie na terenie kuchni ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór
potwierdzony zostanie podpisem ZAMAWIAJĄCEGO na dowodzie dostawy .

5. Samochód,  którym  będzie  dostarczany  towar  musi  posiadać  decyzję  Państwowego  Inspektoratu
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów .

6. Warunki transportu zamówionych towaru będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej(GMP)
i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) . 

7. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:
a) przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
b) opakowanie będzie naruszone,
c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. Zamówiony  towar  musi  być  dostarczany  do  ZAMAWIAJĄCEGO  w  nienaruszonych  opakowaniach
fabrycznych z widocznym terminem przydatności, nie krótszym niż 2/3 okresu przydatności do spożycia
przewidzianego  dla  danego  produktu,  pozbawiony  zanieczyszczeń  fizycznych,  mechanicznych,
chemicznych .

§ 6. 1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje  prawo  reklamacji  zakwestionowanej  przez  siebie  partii  towaru  lub  jej
części .

2. Reklamacja  może  być  zgłoszona  telefonicznie  pod  numerem  telefonu  ……………………... W  takim
przypadku  wymaga  potwierdzenia  na  piśmie  (za  potwierdzenie  na  piśmie  uznaje  się  także  wysłanie
wiadomości e-mail na adres ……………………………….) w terminie 2 dni od daty jej złożenia .

3. WYKONAWCA obowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż do
godz. 1200 w dniu następnym po dacie jej zgłoszenia .

4. W  przypadku  stwierdzenia,  że  dostarczony  przedmiot  zamówienia  jest  nie  odpowiedniej  jakości,
Wykonawca  w terminie  1  dnia  roboczego  dokona  wymiany  na  towar  o  odpowiedniej  jakości,  a  nie
wykonanie  powyższego  zobowiązania  w  terminie  oznacza,  iż  Wykonawca  nie  uznał  reklamacji  za
zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru i ma prawo
wykonania zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy. 

5. Jeżeli  WYKONAWCA  dostarczy  towar  o  obniżonej  jakości,  a  ZAMAWIAJĄCY  zgodzi  się  ten  towar
przyjąć, cena dostarczonej partii towaru ulegnie obniżeniu o uzgodniony wspólnie, protokolarnie wskaźnik
obniżki .

§ 7. 1. W  przypadku  braku  dostawy  towaru  w uzgodnionym  terminie,  braku  uzgodnionej  ilości  lub  w razie
dostarczenia towaru niewłaściwej jakości,  ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zakupienia stosownej
partii towaru u innego WYKONAWCY, bez wcześniejszego wzywania WYKONAWCY .

2. Ewentualnym zwiększonym, w stosunku do niniejszej  umowy,  kosztem zakupu wymienionego w ust.1
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towaru zostanie obciążony WYKONAWCA, który ten koszt pokryje .

§ 8. 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją (w tym transport) oraz
należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy i jest
wyczerpujące .

2. Szczegółowe wynagrodzenie za zamówiony towar obliczone zostanie w oparciu o ilość dostarczonego
towaru przemnożonego przez cenę jednostkową wynikającą z oferty .

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania na niezmienionym poziomie cen określonych w ofercie
przetargowej przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Po upływie okresu wskazanego wyżej może nastąpić zmiana cen, w oparciu o wskaźnik GUS ( wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych w pozycji  mięsa, za poszczególne miesiące roku w stosunku do
roku poprzedniego ) jeżeli  wskaźnik  ten wzrośnie lub zmaleje o minimum 3%. Cena danego artykułu
może być w takim przypadku podwyższona lub zmniejszona o tyle procent o ile wzrośnie lub ulegnie
zmniejszeniu poziom cen określonych  wskaźnikiem GUS. Zmiana cen w każdym przypadku wymaga
uprzedniego  zawiadomienie  drugiej  strony  wraz  z  wykazaniem  podstawy  zmiany  oraz  podpisania
stosownego aneksu..

4. Strony  ustalają,  że  zapłata  za  poszczególne  partie  towaru  dostarczonego  do  magazynu
ZAMAWIAJĄCEGO następować będzie przelewem na wskazane przez WYKONAWCĘ konto bankowe w
terminie ...... dni, licząc od daty przedłożenia faktury przez WYKONAWCĘ .

5 W  przypadku  zgłoszenia  reklamacji  lub  w  przypadku  stwierdzenia  przed  terminem  zapłaty  wad
dostarczonych  artykułów,  zapłata  nastąpi  nie  wcześniej,  niż  w  terminie  ...... dni,  licząc  od  daty
przedstawienia faktury po ostatecznym rozpatrzeniu reklamacji lub po dostarczeniu towaru wolnego wad .

6. Nieterminowe  regulowanie  należności  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  za  dostarczony  towar  nie  zwalnia
WYKONAWCY od  obowiązku  dalszych  dostaw.  WYKONAWCA ma prawo  żądać  zapłaty  odsetek  w
wysokości ustawowej wyłącznie po upływie terminu płatności .

7. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  do  nie  przekazywania  wierzytelności  wynikających  z  tytułu  zawartej
umowy na rzecz innych podmiotów bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 9. 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w następujących sytuacjach :

a) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  WYKONAWCY  w  wysokości  10%
niezrealizowanej wartości brutto umowy ;

b) za  opóźnienie  w  wykonaniu  zamówienia  w  wysokości  0,1  %  wartości  brutto  towarów
niedostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia ;

c) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego
zamówienia,  przy czym ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie  prawo do dokonania  zakupu u innego
WYKONAWCY i obciążenia WYKONAWCY różnicą w cenie .

2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody, w sytuacji, gdy szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną .

§ 10. W  przypadku  rażącego  naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy,  przez  co  rozumie  się  w szczególności
trzykrotne  naruszenie  dotyczące  terminowości  dostarczenia,  zgodności   ze  złożonym  zamówieniem  pod
względem asortymentu lub ilości i jakości dostarczanych towarów lub terminów ich ważności, ZAMAWIAJĄCY
ma  prawo  odstąpienia  od  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  z  przyczyn  leżących  po  stronie
WYKONAWCY .

§ 11. 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu niektórych pozycji asortymentu umownego
lub odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych .

2. Odstąpienie od umowy lub jej części w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30
dni  od  daty  powzięcia  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W
przypadku odstąpienia od umowy WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonaną do daty odstąpienia .

§ 12. 1. Niedopuszczalne są takie  zmiany niniejszej  Umowy,  jeżeli  przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba, że konieczność takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiany te są
korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO .
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2. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen przedstawionych w formularzu cenowym tylko o ustawowe
zmiany wartości podatku VAT .

§ 13. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 14. 1. W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego
WYKONAWCA zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swe roszczenia
do ZAMAWIAJĄCEGO .

2. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej .

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawego swojej firmy
zmiany  adresu,  numerów  telefonów,  faksu  a  także  o  wszczęciu  postępowania  upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.

4. Ewentualne  spory powstałe  na tle  wykonywania  niniejszej  umowy strony będą starać się  rozstrzygać
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez  sąd powszechny
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO .

§ 15. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wojewódzki  Szpital  dla  Nerwowo  i  Psychicznie
Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie ;

2) dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  kontaktować  w  każdej  sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ;

4) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp” ;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ;

6) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;  konsekwencje niepodania określonych  danych wynikają z ustawy
Pzp;

7) w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ;

8) posiada Pani/Pan :

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ;

9) nie przysługuje Pani/Panu :

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;

c) na  podstawie  art.  21  RODO prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO . 
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§ 16. 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy .

2. SIWZ  wraz  z  załącznikami,  oferta  Wykonawcy,  oraz  załączniki  do  niniejszej  umowy  stanowią  jej
integralną część .

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY

V. 271.13. 2020                                                                                                                                                                           Strona 5/5


	UMOWA NR ...............

