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Załącznik nr 6 do SWZ 

 
UMOWA nr ZP/……../2023 -  WZÓR 

 

zawarta w dniu ………. roku w Elblągu, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr ZP//2022 

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2022 z późn. zm.) – zwanej dalej uPzp, pomiędzy: 

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg,  

NIP : 578-310-44-67, REGON : 281098840,  

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowanym przez Mirosława Gorbaczewskiego  – Dyrektora,   

a firmą …………….., z siedzibą: …………………. NIP : ……………., REGON : …………………….., zwaną w dalszej treści umowy 

„DOSTAWCĄ”, reprezentowaną przez ………………. 

została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy …… w ilości i cenach określonych w ofercie Dostawcy oraz w 

załączniku(ach) nr ......stanowiącym(ych) integralną część do niniejszej umowy. 
2. Wartość niniejszej umowy określa się na: 
       kwotę netto : ...............................PLN słownie złotych: ................................... 
       kwota brutto : ............................. PLN słownie złotych: ................................... 
       w tym należny podatek VAT w kwocie zł....................... 
 

§ 2. 
1. Dostawy następować będą sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do …. dni 

roboczych/ w dniach …. od dnia otrzymania zamówienia. 

2. Zamówienia będą składane faksem, elektronicznie lub pisemnie przez Kierownika Działu Żywienia lub upoważnioną 
przez niego osobę na adres email ……………………………. lub faksem na nr ……………………………… 

3. Dostawy odbywać się będą do magazynu przy ul. Komeńskiego 35 w godzinach od 7.00 do 10.00. 
4. Jako koordynatora po stronie Zamawiającego wskazuje się …………………………………… tel. …………………………………… 
5. Jako koordynatora po stronie Dostawcy wskazuje się ……………………………………….. tel. …………………………………….. 

 
§ 3. 

1. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi 
atestami, Polskimi Normami lub równoważnymi, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP 
i systemu HACCP. 

2. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii 
produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez 
producenta i umożliwiającym ich identyfikowalność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
żywnościowego.  

3. Dostawy żywności wraz z wniesieniem do magazynu odbywać się będą specjalistycznym transportem własnym 

Dostawcy lub innego przewoźnika, zgodnie z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, na koszt i ryzyko Dostawcy. 
4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej częściowej partii 

towaru o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad 
jakościowych dostarczonego towaru, towarów przeterminowanych, w przypadku uszkodzenia towaru lub braku 
dokumentów. 

5. W przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań ustawowych, Zamawiający może 
odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru i ponownego dostarczenia go środkiem transportu spełniającym 
wymagania, w czasie do 1 dnia roboczego licząc od momentu stwierdzenia dostawy wadliwym środkiem transportu. 

6. Reklamacja będzie składana telefonicznie i niezwłocznie potwierdzona e-mailem lub faksem na formularzu 
Zamawiającego.  

7. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający wymogów określonych w ust. 1, 2, 4 tego paragrafu. 
8. Dostawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 1 dnia roboczego od 

otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. 
 

§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Dostawca nie 
wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w 
§3 ust. 8 ze skutkami określonymi w § 6 ust. 2 i 3. 

https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag
http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/
mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl


   

Szpital Miejski św. Jana  Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82–300  Elbląg 

tel. 55 230–41–84 ,  fax. 55 230–41–50    
https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag  http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/  e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl 

Nr sprawy: 

ZP/1/2023 
Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę mleka i przetworów mleczarskich 

w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych pacjentów Szpitala 

 

                                                

       Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego z normami: ISO 9001, ISO 14001 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w części dotyczącej 
pojedynczej pozycji asortymentowej, jeżeli wadliwy towar, dotyczący tej pozycji, po jego dwukrotnej wymianie 
zgodnie z § 3 ust. 8, w dalszym ciągu nie spełnia wymogów określonych w z § 3 ust. 1, 2 ze skutkami określonymi 
w § 6 ust. 2 i 3. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku nie 
zrealizowania przez Dostawcę dwóch kolejnych zamówień zgodnie z § 2 ust. 1, ze skutkami określonymi w § 6 ust.  
 

§ 5. 
1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Dostawcy w terminie 60 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Każda wystawiona przez Dostawcę faktura VAT winna zawierać numer umowy. 
3. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu HDI – Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego 

dołączonego do faktury. 
4. Dostawca zobowiązuje się do: 

1) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia 
zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust. 1, 

2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego bez jego zgody pod rygorem 
nieważności, 

3) nie udzielania pełnomocnictw w zakresie windykacji należności bez zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności pełnomocnictwa, 

4) zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy, 
5) powiadomienia Kierownika Działu Żywienia o wstrzymaniu dostaw, po przekroczeniu terminu określonego w 

ust.1 
 
   

§ 6. 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową 

odmowy dostaw w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar 
bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) lub dokona wymiany o której mowa w § 4 ust. 2., w 
wysokości 0,5 % wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad 
termin określony w § 3 ust. 8. 

3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 4 dni 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy, ma prawo zakupić towar u innego dostawcy i odmówić 
przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Dostawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy cen zakupionych 
przez Zamawiającego towarów. 

4. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto umowy niezrealizowanej, 
określonej w § 1 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Dostawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Dostawcy, jak również z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny określonej w § 4. 

5. Nie zrealizowanie przez Dostawcę 2 kolejnych zamówień może spowodować, rozwiązanie niniejszej umowy przez 
Zamawiającego bez wypowiedzenia. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa 

wysokości rzeczywiście poniesionych szkód 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż 30% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2. 

8. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu zostanie potrącona z 

wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy. 

 

§ 7. 
1. Strony zastrzegają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, czyli zdarzenia 

zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, w szczególności powodzi, ataku 
terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń na które strony nie mają 
żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy. 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca 
okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest 

to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi 
siły wyższej. 
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3. Obowiązki, których strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas jej działania ulegają 
zawieszeniu, a terminy ich wykonania mogą ulec przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia 
utrudnień w realizacji umowy na skutek działania siły wyższej nie nalicza się przewidzianych kar umownych, ani nie 
obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych. 

 

 
§ 8. 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z 
zastrzeżeniem wyjątków umowa przewidzianych. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 uPzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:  
1) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej 

umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, 
2) zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w załącznikach wymienionych w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy, 
3) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 8,  
4) dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie przedmiotu zamówienia - do wysokości 

wartości umowy, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć w 
chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub 
zostanie dopuszczony nowy towar - równoważny towar o niższej cenie, 

6) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy, wyszczególnionego w 
ofercie/załącznikach do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji, czego Wykonawca nie mógł 
przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny - pod 
warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto, 

7) zakupu nowej generacji asortymentu w przypadku wprowadzenia go na rynek w cenie nie wyższej niż podana w 
ofercie cena produktu zastępowanego, 

8) zmiany numeru katalogowego, nazwy produktu, sposobu konfekcjonowania udokumentowanego przez 
producenta, co nie ma wpływu na cechy przedmiotu zamówienia, określone w specyfikacji warunków 

zamówienia, 
9) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działający z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost 
ceny spowodowany każdą kolejną zmiana nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 

10) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 
e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe w przypadku zmiany cen u 
producenta, wskaźnika euro, cen urzędowych itp. 

4. W razie zmiany stawki podatku VAT, dla Stron, wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia 
faktury a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i 
ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości 
minimalnej 60% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2. 

6. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych 
zawartych w załącznikach wymienionych w § 1, ust. 1, w stosunku do pierwotnie określonych, pod warunkiem nie 
przekroczenia wartości umowy określonej w § 1, ust. 2. 

7. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji 
części lub całości dostaw przedmiotu zamówienia o nazwie handlowej wskazanej przez Dostawcę w ofercie i 
umowie, Zamawiający dopuszcza dostawę produktu równoważnego odpowiadającemu opisowi umieszczonemu w 
załączniku Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz po uprzednim zaakceptowaniu w drodze pisemnej produktu  
równoważnego przez Zamawiającego – Kierownika Działu Żywienia. Ceny produktu równoważnego 

odpowiadającemu opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Warunków Zamówienia nie mogą być wyższe 
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od ceny produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Dostawcę w ofercie i umowie. Zmiany w tym zakresie nie 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksów. 

8. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy, w przypadku nie 
wykorzystania ilości określonych w umowie przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego 
rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej 
przedmiotu zamówienia. 

9. W przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie i zakończenie produkcji, strony dopuszczają 
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem w zakresie przedmiotowego produktu bez konieczności 
ponoszenia kar umownych. 

10. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z wyprzedzeniem drugiej stronie umowy 
do akceptacji. 

§ 9. 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

§ 10. 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie, rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 15 miesięcy od daty jej zawarcia, nie dłużej jednak niż na okres 
wyczerpania się wartości umowy o której mowa w § 1. 
 

§ 12. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Dostawca:                            Zamawiający: 
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