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Projektowane postanowienia umowy-Wzór 
Załącznik 3 do SWZ 

                  Nr sprawy EZP-252-15/2021 

 
U M O W A  Nr EZP-252-…./2021 

umowa zawarta w dniu ….............. w Morawicy pomiędzy:  
Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii  w Morawicy działającym w formie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica, zarejestrowanym w KRS X Wydział 
Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Kielcach, KRS 0000009702, NIP 657-21-87-534, REGON 
000290110zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 

a ……………..................................…………………………………………………………… 
REGON ………………….  NIP ……………………….   
zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowaną przez: 
    1. ......................................................... 
    2. ......................................................... 

 
Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie 
podstawowym zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 11 września 2019r. (Dz. U z 2021 poz. 
1129 ze zm.) 
 

§ 1  
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla szpitala ……………….. w cenie i ilości określonej w 
formularzu asortymentowo-cenowym, który jako załącznik stanowi integralną część niniejszej 
umowy. 

2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie w formie 
dostaw cząstkowych. 

3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać towar do magazynu Kupującego własnym transportem 
na swój koszt i ryzyko 3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 800 , w 
wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  nie później niż do 
godz. 1000. 

4. Towar dostarczany będzie na podstawie zamówień. Zamówienia tygodniowe wraz  
z terminami dostaw składane będą z 3 dniowym wyprzedzeniem przez kierownika Bloku 
Żywienia – za pomocą e-mail. Ewentualne korekty dotyczące ilości towaru zgłaszane będą 
telefonicznie. 

5. Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany 
na inny w przypadku:  

 - dostarczenia towaru niewłaściwej jakości; 
 - dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem 
6. Terminem realizacji każdej dostawy jest data dostarczenia towaru wraz z fakturą VAT dla 

Kupującego. 
7. Sprzedający ma obowiązek w przypadku upływu terminu ważności zezwoleń wykazanych w 

ofercie przedłożyć nowe zezwoleni, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 
dotychczasowego.   

 
§ 2 

WARTOŚĆ  UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI  
1. Wartość netto umowy wynosi ……………PLN (słownie: ………………………………..),  

kwota podatku VAT wynosi ……….. PLN ( słownie: …………………………) 
wartość brutto umowy wynosi …………..PLN (słownie: ………………………………). 

2. Okres niezmienności cen liczony od pierwszego dnia obowiązywania umowy  
wynosi …. dni.  
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3. Wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień, a ustalona 
maksymalna kwota nie upoważnia Sprzedającego do żądania złożenia przez Kupującego  
zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej.  

4. Rozliczenia poszczególnych dostaw odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe produktów 
podanych w formularzu asortymentowo-cenowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Sprzedający będzie fakturował dostarczony towar po każdej dostawie. Za dostarczony towar 
Kupujący dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury pisemnej lub ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem 
platformy. O rozpoczęciu wystawiania faktury w formie ustrukturyzowanej elektronicznej faktury 
VAT Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego w formie pisemnej w terminie 3 dni 
od dnia wystawienia pierwszej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT.  

6. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunek bankowy Kupującego przez jego bank. 
W przypadku zwłoki w zapłacie – Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Nie dokonanie w terminie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Sprzedającego 
do wstrzymania kolejnych dostaw zamówionego towaru. 

8. Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zamawianego przedmiotu zamówienia, a tym 
samym zmniejszenia wartości umowy, przy czym łączna wartość zamawianego towaru będzie nie 
mniejsza niż 60% wartości brutto umowy. Niewykonanie przez Kupującego umowy nie wymaga 
podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

9. Kupujący zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany ilości asortymentu wyszczególnionego w 
formularzu asortymentowo-cenowym wymienionego w poszczególnych pozycjach, przy 
zachowaniu cen jednostkowych netto za poszczególny asortyment pod warunkiem, że zmiany te 
nie spowodują zwiększenia wartości maksymalnej brutto umowy.  

 
§ 3 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO REALIZACJI UMOWY  
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów będzie  
ze strony Kupującego  będzie:  
imię i nazwisko ………………………. tel. …………………e-mail:…….……….,  
natomiast ze strony Sprzedającego  będzie:  
imię i nazwisko ………………………. tel. …………………e-mail:…….……….,   
2. Sprzedający zobowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do zapoznania się  

z zagrożeniami występującymi na terenie ŚCP w Morawicy i poświadczenie tego stosownym 
oświadczeniem. 

 
§ 4 

REALIZACJA UMOWY  
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar odpowiedniej jakości – zgodnie z 

Polskimi Normami lub atestami wydanymi przez odpowiedni Zakład Higieny Weterynaryjnej, 
posiadający udokumentowane, wymagane prawem dopuszczenia do obrotu krajowego,  aktualne 
atesty i certyfikaty – za co ponosi odpowiedzialność. Wymogi te dotyczą każdej dostawy.  

2. Kupujący dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru.  
W przypadku braku ilościowego lub złej jakości składa niezwłocznie reklamację, którą Sprzedający 
przyjmuje, rozpatruje i w ciągu maksymalnie 24 godzin wymieni towar złej jakości na towar dobrej 
jakości lub uzupełnia braki ilościowe pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy 
przez Kupującego. Przy czym odstąpienie od umowy przez Kupującego nie zwalnia Sprzedającego 
od wymiany towaru lub uzupełnienia braków ilościowych  w  towarze już dostarczonym. 

3. Wędliny/drób/mięso/podroby muszą być świeże /nie mrożone/, spełniać wymogi norm 
sanitarnych, technologicznych i jakościowych oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U. 2020 poz. 2021) 
oraz dostarczone w porcjach, których wielkość zależy od ilości zamawianej i wynika z podziału 
technologicznego półtusz wołowych, wieprzowych i drobiu. 

4. Wędliny/drób/mięso/podroby „luzem” jak i pakowane muszą być świeże o dobrym smaku, 
posiadać metkę producenta określającą termin przydatności do spożycia.  
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5. Sprzedający dostarcza towar w opakowaniu fabrycznym odpowiednio oznakowanym 
zabezpieczającym przedmiot dostawy na czas transportu do magazynu Kupującego. 

6. Opakowania produktów spożywczych powinny zapewniać zachowanie cech istotnych dla danego 
rodzaju artykułu, decydujących o jego tożsamości, a oznakowanie opakowania powinno być 
wykonane w języku polskim w sposób czytelny, zrozumiały i widoczny bez możliwości ich 
usunięcia zawierające: 

- nazwę asortymentu, 
- nazwę i adres producenta, 
- datę produkcji, 
- wagę, 
- datę przydatności do spożycia 
- wykaz składników i zawartość alergenów – dotyczy wędlin 
- wartość odżywcza w 100 g wyrobu gotowego – dotyczy wędlin 

7. Dostarczony asortyment musi być świeży oraz spełniać wymogi jakościowe dotyczące 
wytwarzania, przechowywania i transportu produktów żywnościowych w systemie kontroli 
HACCP. 

8. Produkty dostarczane będą do Kupującego środkami transportu Sprzedającego spełniającymi 
warunki sanitarne w zakresie przestrzegania zasad i higieny przewozu żywności. 

9. W przypadku nie wywiązania się z zamówienia, a zaistnienia konieczności pilnego zakupu, 
Kupujący obciąży Sprzedającego różnicą w cenie między ceną umowną, a ceną zakupu u innego 
dostawcy, jeżeli cena zakupu będzie wyższa nic przewidziana w formularzu asortymentowo-
cenowym.  

§ 5 
CZAS TRWANIA UMOWY 

Strony zawierają umowę na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia …….....…. do dnia……………….. lub 
do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust 1 niniejszej umowy. 

 
§ 6 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu 
podpisanego przez obie Strony. 
2. Niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 
jeżeli spowoduje to, że charakter umowy zmieni się w sposób istotny w stosunku do 
pierwotnej umowy z uwzględnieniem art. 454 ustawy Pzp. 
3.Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Sprzedającego w następującym 
zakresie: 

a) Zmiana ceny jednostkowej netto polegająca na jej obniżeniu może być dokonana w     
każdym czasie. 

b) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według 
obowiązujących przepisów prawa podatkowego dotyczących przedmiotu zamówienia 
przy czym cena netto pozostaje bez zmian 

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana   
działaniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie 
mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością 

d) Zmiana nazwy produktu przy zachowaniu jego składu.  
4.      Zmiany określone w ust. 3 mogą nastąpić pod warunkiem, że nie będą skutkować 
podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu umowy i nie będą niekorzystne dla Kupującego. 
5.      We wszystkich wypadkach wymienionych w ust. 3 Sprzedający zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistniałych zmianach i przedłożyć dokumenty 
potwierdzające zasadność zmian. 

6. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek strony zawierający szczegółowe 
określenie okoliczności uzasadniających tą zmianę. Zmiana taka wymaga zgody Kupującego. 

7.  Nie stanowi zmiany umowy: 
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a) zmiana adresu siedziby firmy i adresu do korespondencji; 
b) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. Strony stosują się do 
obowiązujących w danym czasie aktów prawnych; 
c) zmiana osób reprezentujących Kupującym i Sprzedającym; 
d) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy. 
8.       Zmiany, o których mowa w ust. 7  dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 
oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 

 
§ 7  

KARY UMOWNE 
1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, strony ustanawiają odpowiedzialność w formie 

kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: 

- za zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości  1% kwoty netto od  
niezrealizowanej części zamówienia umowy za każdy dzień zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego – w wysokości 5%  
kwoty netto od niezrealizowanej części umowy, 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Kupującego w wysokości 5% kwoty netto od niezrealizowanej części umowy  chyba, że 
odstąpienie nastąpiło na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych art. 456 ust. 1 

3. Sprzedający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na stronę 
trzecią bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Kupującego oraz po wyrażeniu zgody przez 
Kupującego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu 
zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez uprawnioną Stronę 
odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej wysokość kary umownej. 

5. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.  

6. Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość 
poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

7. W razie naliczania kar umownych Kupujący będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury 
Sprzedającego.  

8. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar wymienionych powyżej z należności 
Sprzedającego, po wystawieniu noty obciążeniowej, a Sprzedający wyraża zgodę na powyższe. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy wynosi 20% 
wartości netto określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 2 ust. 1  Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, z uwzględnieniem § 8 

11. Sprzedający oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Kupującego potrącenia powstałej 
należności w związku z naliczeniem kary umownej.  
 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części na podstawie art. 
456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, żądając zapłaty kar 
umownych w następujących przypadkach: 
a) trzykrotnej reklamacji tego samego rodzaju, 
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b) przerwania realizacji dostaw przez 2 dni pomimo wezwań Kupującego do wznowienia dostaw 
również telefonicznie lub e-mail. 
c) przekroczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych wskazanych w § 7 ust. 9 niniejszej 
umowy, 
d) naruszenia w istotny sposób innych warunków umowy. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Sprzedający może żądać wyłącznie zapłaty 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych 
przewidzianych umową. 

 
§ 9 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w 

związku z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których 
mowa w art. 32 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) – dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych oraz przetwarzają dane z upoważnienia administratora danych i wyłącznie na jego 
polecenie, posiadając stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to 
wymagane przepisami prawa. 

3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe: 
a) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli /pracowników/ współpracowników, tj. imię i 

nazwisko,  numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty elektronicznej, 

b) przedstawicieli /pracowników/współpracowników skierowanych do wykonywania zadania 

określonego w Umowie lub umowach uzupełniających – wyłącznie w celu i w zakresie 

niezbędnym do jej realizacji. 

4. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 
art. 14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3.  
W tym celu: 
1) Sprzedający zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną publikowaną pod adresem: 

http://morawica.com.pl/rodo, w jej uzupełnieniu podając dane teleadresowe Kupującego jako 
Administratora danych osobowych, wskazując na Sprzedającego jako źródło danych oraz 
podając kategorie danych, które Sprzedający przekazał Kupującemu. 

2) Kupujący zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną wg przyjętego przez niego wzoru, w 
uzupełnieniu podając dane teleadresowe Sprzedającego jako Administratora danych 
osobowych, wskazując na Kupującego jako źródło danych oraz podając kategorie danych, które 
Sprzedający przekazał Kupującemu 

5.   Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawić pisemne potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 
dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny 
Strony lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. W stosunku do osób występujących w komparycji umowy, Sprzedający dopełnia obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną 
publikowaną pod adresem: http://morawica.com.pl/rodo. 

7. W związku z realizacją Umowy, Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie inne niż określone w ust. 
3 dane osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej 
czynności lub procesu wynikającego z Umowy. 

8. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski 
Obszar Gospodarczy) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w 
tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia.  

http://morawica.com.pl/rodo
http://morawica.com.pl/rodo
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9. Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po 
stronie:  

1) Kupującego odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Agata Domagała, email: 
iod@morawica.com.pl 

2) Sprzedającego - odpowiada ……………………… , email:……………….. 
 

§ 10 
       POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

Kupującego. 
2. Sprzedający jest zobowiązany do informowania Kupującego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego  oraz zmianie jego sytuacji 
ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem 
skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Sprzedającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020., poz. 1740 ze zm.), ustawy z 
dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Sprzedającego dwa dla Kupującego. 

 
 

SPRZEDAJĄCY                                                                                                   KUPUJĄCY   
 
 

 

mailto:iod@morawica.com.pl

