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Sprawa nr 45/20 

UMOWA NR  …………...............……(Projekt) 

w sprawie zakupu i dostawy wody mineralnej Jednostki Wojskowej Nr 2063  
  i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063, 
  zwana dalej umową, 

zawarta w dniu .......................... r.  w Warszawie 

pomiędzy: 

SKARBEM PAŃSTWA – JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 2063  

z siedzibą: ul. Banacha 2   02-097 Warszawa, 

NIP: 521-12-07-048  REGON: 010210333 

zwaną dalej:  ZAMAWIAJĄCYM,  

reprezentowaną przez: 
 

Dowódcę ………………………………………….…………… 

Głównego Księgowego ……………………………………… 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

p. ................................................................................................................................................ 

zamieszkałym/ą……………………………………………………………………………………… 

nr dow. osob. ……………………........... PESEL …………………………………………………. 

reprezentującym/ą firmę ............................................................................................................ 

wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego ……................................................................. 

w Sądzie Rejonowym.................................................................................................................. 

posługującym/ą się nr NIP ....................................... REGON ................................................... 

z siedzibą: .................................................................................................................................. 

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, zwane dalej Stronami a osobno Stroną, 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 

45/20) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wody mineralnej (dalej: towar) wraz z transportem, 

rozładowaniem i dostarczeniem do magazynów i pomieszczeń służbowych Jednostki Wojskowej 

Nr 2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063, zgodnie ze specyfikacją 

w „Formularzu cenowym/ofertowym” (Załącznik nr 1 do umowy) oraz w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu umowy” (Załącznik nr 2 do umowy), przedmiot umowy powinien spełniać wymagania 

zawarte w niżej wskazanych przepisach: 

1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.); 
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2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U. z  2019 r., poz. 59); 

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zna-

kowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 29 z późn. zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wojskowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2020 r. poz. 432 z póżn. zm.); 

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów do-

tyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 

żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730); 

6) Decyzja nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad po-

stępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min.Obr.Nar. z 2017 r., poz. 157 z późn. 

zm.); 

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozpo-

rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchy-

lenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 

1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 

2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 

(Dz. Urz. UE  L 304.18 z dnia 22.11.2011 r. z późn. zm). 

§ 2 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY wymaga realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w okresie 
od daty podpisania umowy do 31.12.2022 r. i/lub do momentu wyczerpania kwoty brutto okre-
ślonej w § 3 ust. 1  pkt  2 umowy. 

2. Strony uznają za datę podpisania umowy datę jej rejestracji przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Dostawy i odbiór towaru będą realizowane przez uprawnionych pracowników ZAMAWIAJĄ-
CEGO w godz. 8.00 – 13.00 w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO, w niżej podanych obiektach 
w lokalizacjach: 

1) magazyn żywnościowy Domu Emeryta Wojskowego przy ul. Pirenejskiej 5  
w Warszawie; 

2) magazyn żywnościowy Stołówki Wojskowej Nr 11 przy ul. Żwirki i Wigury 103/105  
w Warszawie; 

3) magazyn żywnościowy Stołówki Wojskowej Nr 12 przy ul. Radiowej 2 w Warszawie; 
4) magazyn żywnościowy Jednostki Wojskowej Nr 2063 przy ul. Radiowej 2   

w Warszawie; 
5) obiekty i pomieszczenia służbowe Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Placu Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 4 w Warszawie; 
6) obiekty i pomieszczenia służbowe Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przy 

ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie. 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, WYKONAWCY przysługuje 

wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1) netto: ......................zł, słownie: ..................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………………..… zł 

2) brutto: ................... zł, słownie:...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………..… zł 

2. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje całkowity koszt realizacji przed-

miotu umowy wskazanego w § 1 umowy wraz z transportem, rozładowaniem i dostarczeniem 

do magazynów i pomieszczeń służbowych Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących 

na zaopatrzeniu JW Nr 2063, w obiektach w lokalizacjach zgodnie 

z § 2 ust. 3 umowy. 

3. Kwota wskazana powyżej w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kwoty umowy wskazanej 

powyżej w ust. 1 i/lub ilości (liczby) towaru według specyfikacji określonej w „Formularzu ce-

nowym/ofertowym” (Załącznik nr 1 do umowy). W takim przypadku WYKONAWCY nie przy-

sługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

§ 4 

  MIEJSCE I SPOSÓB REALIZACJI DOSTAWY 

1. WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar na koszt własny wraz z transportem, roz-

ładowaniem i dostarczeniem do magazynów i pomieszczeń służbowych Jednostki Wojskowej 

Nr 2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063 (w obiektach w lokalizacjach okre-

ślonych w § 2 ust. 3 umowy). Miejsce dostarczenia i ustawienia towaru będzie określone 

przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO wskazanego w § 11 ust. 2 umowy. 

2. Realizacja dostaw towaru odbywać się będzie transportem odpowiednio przygotowanym do 

przewozu tego typu towaru i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosfe-

rycznych, przemieszczaniem towaru, jego uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań oraz in-

nymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy i jego opakowania. 

Opakowanie, w które zapakowany będzie dostarczany przedmiot umowy powinno zabezpie-

czać towar przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinno być czyste, bez obcych zapa-

chów, zabrudzeń, pleśni oraz wolne od szkodników. 

3. Towar (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych 

opakowaniach producenta – bez stosowania opakowań zastępczych. 

4. Strony ustalają, iż zamówienie dostawy towaru realizowane będzie każdorazowo przez WY-

KONAWCĘ w terminie nie dłuższym niż ……………. od daty zgłoszenia zamówienia  

w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej e-mail; zamówienie to 

będzie zawierało zestawienie ilościowo-asortymentowe towaru, termin, obiekt i lokalizację do-

stawy (zgodnie z § 2 ust. 3 umowy), wyjątkowo dopuszcza się składanie zamówień towaru w 

formie telefonicznej (potwierdzenie jak wyżej). Termin dostawy biegnie od daty złożenia za-

mówienia, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 

pkt. 5 umowy. 

5. Odbiór dostaw towaru będzie dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄ-

CEGO w obiektach w lokalizacjach określonych w § 2 ust. 3 umowy. 

6. W przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu prowadzonym przez osobę inną niż 

upoważniony przedstawiciel WYKONAWCY tj. niezgodnie z postanowieniami zawartymi w § 

13 ust. 1 pkt 5 umowy i/lub w przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu niespełnia-

jącym wymagań określonych w § 13 ust. 1 pkt 4, pkt 6, pkt 7 umowy, ZAMAWIAJĄCY może 

odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru i ponownego dostarczenia go środkiem 
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transportu i przez osoby uprawnione do kierowania, zgodnie z warunkami zawartymi w § 13 

ust. 1, w czasie do 24 godzin licząc od momentu stwierdzenia dostawy zrealizowanej nie-

zgodnie w przypadkach jak podano wyżej. 

7. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru dostawy towaru po sprawdzeniu: 

1) organoleptycznie jakości przedmiotu umowy i opakowań; 

2) zgodności przedmiotu dostawy z zawartą umową oraz ilości i kompletności dostawy sto-

sownie do danych zawartych w umowie jak również na podstawie prawidłowo wystawio-

nych przez WYKONAWCĘ dokumentów dostawy (faktury VAT, dokument WZ) za każdą 

część (partię) dostawy przyjętą przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

3) dokumentów potwierdzających przeprowadzone zabiegi mycia, dezynfekcji i dezynsekcji 

środków transportu oraz orzeczenia lekarskiego kierującego pojazdem dla celów sanitar-

no-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu 

których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, stosownie do § 13 ust. 1 

pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 umowy. 

8. Towar, w celu prawidłowej identyfikacji i właściwego wykorzystania(dotyczy środków spożyw-

czych w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych), powinien być oznaczony, zgodnie z art. 9 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz zgodnie z rozporzą-

dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych, towar powinien być oznakowany w języku 

polskim w sposób zrozumiały, czytelny, trwały i nieusuwalny; oznakowanie powinno być 

umieszczone w widocznym miejscu, nie może być w żaden sposób ukryte, zasłonięte innymi 

nadrukami lub oznaczeniami; treść oznakowania towaru powinna zawierać: 

1) nazwę artykułu spożywczego, 

2) nazwę producenta artykułu spożywczego,  

3) kraj, w którym wyprodukowano artykuł spożywczy, 

4) wykaz składników artykułu spożywczego według masy i ilości, 

5) wykaz składników lub substancji zawartych w artykule spożywczym powodujących alergie 

lub reakcje nietolerancji użytych przy wytworzeniu lub przygotowaniu żywności i nadal 

obecnych w produkcie gotowym (nawet, jeżeli ich forma uległa zmianie), 

6) wykaz ilościowy wartości odżywczych artykułu spożywczego, 

7) ilość masy netto artykułu spożywczego, 

8) datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. 

9. W przypadku dostarczenia przez WYKONAWCĘ towaru w zbiorczych opakowaniach zwrot-

nych ZAMAWIAJĄCY dokona zwrotu niniejszych opakowań przy następnej dostawie. Rozli-

czenie zbiorczych opakowań zwrotnych polega na wpisie dostarczanych/zwracanych liczb 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. Wpis powyższy dokonywany jest w dowodach dostaw (WZ). 

10. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia obecności swojego przedstawiciela przy 

realizacji każdej dostawy towaru. 

§ 5 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE TOWARU I KONTROLA JAKOŚCI TOWARU 

1. Dla określenia jakości towaru, WYKONAWCA zagwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU możliwość 

przeprowadzenia czynności kontrolnych zakładu produkcyjnego producenta w zakresie proce-

sów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higieniczne-

go pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego i perso-

nelu, ważności dokumentów potwierdzających uprawnienie zatrudnionego personelu, warun-

ków magazynowania, warunków transportu towaru. Prawo kontroli i nadzoru przysługiwać bę-
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dzie przedstawicielom wojskowych organów inspekcji sanitarnej lub/i inspekcji weterynaryjnej 

oraz upoważnionym przedstawicielom ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie § 3 ust. 1 rozporzą-

dzenia ministra zdrowia, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra obrony narodowej z dnia 

15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad 

przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz.U. z 2011 r. Nr 88 poz. 504) 

2. WYKONAWCA wyraża zgodę na przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie zgodno-

ści jakości dostarczanego środka spożywczego (towaru) ze „Szczegółowym opisem przedmio-

tu umowy” – Załącznik nr 2 do umowy według następującej procedury: 

1) ZAMAWIAJĄCY zleca osobom uprawnionym (próbobiorca – rzeczoznawca) pobranie prób 

środka spożywczego (towaru) i wykonanie badań w laboratorium akredytowanym wskaza-

nym przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz w kierunku i zakresie badań wymaganych opisem 

przedmiotu zamówienia,  a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniają-

cym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025; 

2) w sytuacji braku możliwości wykonania badań prób towaru według metod przywołanych w 

„Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” – Załącznik nr 2 do umowy, określenia metod 

równoważnych dokona ZAMAWIAJĄCY. Wyniki badań pobranej próbki w prowadzonej 

sprawie są ostateczne i wiążące; 

3) jeżeli badanie wykaże, że towar nie spełnia wymagań określonych w umowie (towar nie-

zgodny ze „Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” – Załącznik nr 2 do umowy) WY-

KONAWCA zostanie obciążony karą umowną (zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 umowy); 

4) w przypadku wykrycia wad jakości handlowej towaru (niezgodności ze „Szczegółowym opi-

sem przedmiotu umowy” – Załącznik nr 2 do umowy) i nie uznania jej przez WYKONAW-

CĘ, ZAMAWIAJĄCY zleca osobom uprawnionym (próbobiorca-rzeczoznawca) pobranie 

prób i wykonywanie badań w laboratorium akredytowanym, wskazanym przez ZAMAWIA-

JĄCEGO, oraz w kierunku i zakresie badań wymaganym opisem przedmiotu umowy (okre-

ślonego w § 1 umowy) a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym 

wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. W przypadku braku możliwości wykonywania 

badań według metod przywołanych w „Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” – Za-

łącznik nr 2 do umowy, określenia metod równoważnych dokona ZAMAWIAJĄCY. Wyniki 

badań pobranej próbki towaru, w prowadzonej sprawie są ostateczne i wiążące; 

5) koszty badań laboratoryjnych pobranych prób towaru ponosi WYKONAWCA  jeżeli zosta-

nie wykazane, że towar nie spełnia wymagań określonych niniejszą umową 

6) niezależnie od wcześniejszych postanowień koszty badań laboratoryjnych pobranych prób 

towaru ponosi trzykrotnie WYKONAWCA w trakcie obowiązywania umowy. 

§ 6 

REKLAMACJE I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Postępowanie reklamacyjne prowadzi się: 

1) w przypadku dostarczenia przez WYKONAWCĘ towaru z wadami jakościowymi lub podej-

rzeniem o jego niewłaściwą jakość, tj niezgodność ze „Szczegółowym opisem przedmiotu 

umowy” – Załącznik nr 2 do umowy, wtedy: 

a) ZAMAWIAJĄCY może odmówić przyjęcia wadliwego towaru (niezgodnego ze „Szczegóło-

wym opisem przedmiotu umowy” – Załącznik nr 2 do umowy) i żądać jego wymiany na 

wolny od wad w czasie 24 godzin (licząc od godziny 12.00); jeżeli termin przypada na dzień 
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wolny od pracy, wymiany należy dokonać w terminie uzgodnionym między ZAMAWIAJĄ-

CYM a WYKONAWCĄ; 

b) ZAMAWIAJĄCY może odmówić przyjęcia towaru i zrezygnować z wymiany na towar wolny 

od wad; ZAMAWIAJĄCY sporządzi natychmiast protokół reklamacji (Załącznik nr 4 do 

umowy), który wraz z kopią złożonego zapotrzebowania prześle niezwłocznie WYKO-

NAWCY za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub e-mailem; przesłany proto-

kół reklamacji będzie podstawą naliczenia kar umownych przez ZAMAWIAJĄCEGO zgod-

nie z § 9 ust. 2 pkt 4 umowy; 

2) w przypadku dostarczenia towaru przez osobę inną niż upoważniony przedstawiciel WYKO-

NAWCY i/lub środkiem transportu niezgodnie z warunkami określonymi w § 13 ust. 1 pkt 4, 

pkt 5, pkt 6, pkt 7 umowy wtedy: 

a) ZAMAWIAJĄCY może odmówić przyjęcia towaru i żądać wymiany tego towaru oraz jego 

dostarczenia transportem spełniającym wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 

6, pkt 7 umowy. Transport ten powinien być zrealizowany w czasie 24 godzin (licząc od 

godziny 12.00). Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, wymiany należy dokonać 

w terminie uzgodnionym między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ; 

b) ZAMAWIAJĄCY może odmówić przyjęcia towaru i zrezygnować z wymiany oraz jego do-

starczenia transportem spełniającym wymagania zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, 

pkt 7 umowy. ZAMAWIAJĄCY sporządzi natychmiast protokół reklamacji 

(Załącznik nr 4 do umowy), który wraz z kopią złożonego zapotrzebowania prześle nie-

zwłocznie WYKONAWCY za pośrednictwem operatora pocztowego lub faksem. Przesłany 

protokół reklamacji będzie podstawą naliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych 

WYKONAWCY zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 6 i/lub pkt 8 umowy; 

3) w przypadku dostarczenia przez WYKONAWCĘ towaru, który jest niezgodny z zapotrzebo-

waniem towaru (specyfikacją produktów) i ilością (liczbą): 

a) w przypadku dostarczenia przez WYKONAWCĘ mniejszej ilości (liczby) i/lub niedostarcze-

nia towaru wymienionego w zapotrzebowaniu ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia 

brakującej ilości (liczby) w czasie 24 godzin (licząc od godziny 12.00) brakującej części do-

stawy towaru (tzn. brakujących produktów); jeżeli WYKONAWCA nie wywiąże się z dosta-

wy brakującego towaru w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJĄCY sporządzi natychmiast 

protokół reklamacji (Załącznik nr 4 do umowy), który wraz z kopią złożonego zapotrzebo-

wania prześle niezwłocznie WYKONAWCY; protokół reklamacji będzie podstawą nalicze-

nia kar umownych przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 5 umowy; 

b) w przypadku dostarczenie większej ilości (liczby) towaru niż w ilości (liczbie) wskazanej w 

pisemnym zapotrzebowaniu lub towaru nie wymienionego w pisemnym zapotrzebowaniu, 

ZAMAWIAJĄCY może odmówić jego przyjęcia z zastrzeżeniem wszystkich postanowień 

umowy; 

4) w przypadku niezrealizowania w terminie dostawy towaru (tzn. po godzinach ustalonych 

w zamówieniu towaru): 

ZAMAWIAJĄCY może przyjąć dostawę towaru lub odmówić przyjęcia dostawy przyjęcia 

towaru. ZAMAWIAJĄCY sporządzi natychmiast protokół reklamacji (Załącznik nr 4 do 

umowy), który wraz z kopią złożonego zapotrzebowania oraz innymi dokumentami po-

świadczającymi wystąpienie niezgodności (np. dokument WZ, kopia faktury z odnotowaną 

dokładną godziną przyjęcia dostawy) prześle niezwłocznie ZAMAWIAJĄCEMU za pośred-

nictwem operatora pocztowego, faksem lub e-mailem; protokół reklamacji będzie podstawą 

naliczenia kar umownych przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 umowy; 

5) w przypadku dostarczenia towaru z wadami jakościowymi ukrytymi lub podejrzenia wystą-

pienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu (towaru), powstałymi podczas jego 

magazynowania: 
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a) ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadamia telefonicznie i/lub pisemnie o stwierdzonych 

wadach towaru (innych nieprawidłowościach) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej 

(WOMP) właściwy terytorialnie dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO; z zastrzeżeniem wszyst-

kich postanowień umowy; 

b) czynności zmierzające do wydania decyzji co do sposobu postępowania z danym środ-

kiem spożywczym (towarem) prowadzi Wojskowy Inspektor Weterynaryjny (WIW) lub 

Wojskowy Inspektor Sanitarny (WIS) WOMP; 

c) Decyzja (lub inny dokument np. postanowienie, zaświadczenie itp.) wydana przez wyżej 

wymieniony uprawniony wojskowy organ urzędowej kontroli żywności, wraz z protokołem 

reklamacji (wraz z kopią faktury i/lub dokumentem dostawy) przesłane ZAMAWIAJĄCE-

MU, będą podstawą naliczenia kar umownych i/lub odstąpienia od umowy przez ZAMA-

WIAJĄCEGO zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 umowy i/lub z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy. 

2. Uwzględnienie reklamacji. 

W przypadku uwzględnienia reklamacji, WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie 

24 godzin od chwili otrzymania protokołu reklamacji do wyeliminowania opisanych w nim 

wad (dostarczenia towaru zgodnie z umową), bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego 

tytułu, w sposób uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO. W 

przypadku, gdy termin dostawy przypada na dzień wolny od pracy, dostawę towaru należy 

zrealizować w innym terminie uzgodnionym pisemnie pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMA-

WIAJĄCYM. 

3. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez WYKONAWCĘ. 

1) W przypadku wykrycia wad jakości handlowej towaru (zgodnie z postanowieniami zawartymi 

w ust. 1, pkt 1, pkt 5 i/lub jeżeli WYKONAWCA nie uzna reklamacji lub na nią niezwłocznie 

nie zareaguje w terminie najpóźniej do 24 godzin od chwili otrzymania protokołu reklamacji 

ZAMAWIAJĄCY zleca Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla ZAMAWIAJĄCEGO 

pobranie prób towaru i/lub powiadamia właściwy organ urzędowej kontroli żywności i/lub zle-

ca osobom uprawnionym (próbobiorca – rzeczoznawca) pobranie prób i wykonanie badań w 

laboratorium akredytowanym tj. przez inny uprawniony podmiot wskazany przez ZAMAWIA-

JĄCEGO – w kierunku i zakresie badań wymaganych w „Szczegółowym opisie przedmiotu 

umowy” (Załącznik nr 2 do umowy), a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium 

spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 (zgodnie z § 5 umowy). W sytuacji 

braku możliwości wykonania badań prób towaru według metod przywołanych w opisie 

przedmiotu zamówienia określenia metod równoważnych dokona ZAMAWIAJĄCY. Wyniki 

badań pobranej próbki w prowadzonej sprawie są ostateczne i wiążące. 

2) Koszty wykonania badań laboratoryjnych prób towaru obciążają WYKONAWCĘ, jeżeli zo-

stanie wykazane, że przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych w umowie (zgod-

nie z § 1 umowy); orzeczenie wydane przez akredytowane laboratorium będzie ostateczną 

podstawą do określenia jakości dostarczonych artykułów spożywczych (towaru) i wiąże 

Strony. 

3) W przypadku, gdy próba badanego towaru wypadnie negatywnie dla WYKONAWCY 

(tzn. wystąpi niezgodność wyniku badania z wymaganiami dla danego towaru, tj. niezgod-

ność ze „Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” (Załącznik nr 2 do umowy) ZAMAWIA-

JĄCY nie zapłaci za dostawę z wadami. 

4. W przypadku niewywiązania się WYKONAWCY z terminu realizacji zamówienia bieżącego 

(dostawy towaru), tj. niezgodnie z § 2 i/lub § 4 umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo zakupić okre-

ślone w tym zamówieniu ilości (liczby) artykułów spożywczych u innego dostawcy. Kosztem ta-

kiego zakupu ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ. 

5. Odpowiedzialność WYKONAWCY za jakość produktu, gwarancja. 
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1) WYKONAWCA gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU, że towar dostarczany w ramach umowy jest 

wolny od wad jakościowych, 

2) Towar, będący przedmiotem umowy, będzie pochodził z bieżącej produkcji i będzie spełniał 

wymagania umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej, li-

czonej od dnia dostawy do dnia przydatności do spożycia.  

6. WYKONAWCA przez podpisanie umowy zobowiązuje się do: 

1) pokrycia pełnych kosztów leczenia osób poszkodowanych wynikających z zatruć dostarczo-

nymi przez niego środkami spożywczymi (towarem) jak również odszkodowań w terminie 14 

dni licząc od daty otrzymania stosownych wezwań od osób poszkodowanych, bądź podmio-

tów działających w ich imieniu; 

2) w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa powyżej (pkt. 1), do zwrotu ZAMAWIAJĄ-

CEMU bądź innej jednostce organizacyjnej resortu Obrony Narodowej pokrytych przez nie 

kosztów leczenia osób poszkodowanych jak również wypłaconych odszkodowań wynikają-

cych z zatruć dostarczonymi przez WYKONAWCĘ środkami spożywczymi (towarem), w 

terminie 14 dni licząc od daty otrzymania stosownych wezwań do zapłaty; 

3) przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych w obiektach żywienia zbiorowego ZA-

MAWIAJĄCEGO lub innych jednostkach wojskowych, w szczególności nakazanych przez 

uprawnione organy, jak również do zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych wynikają-

cych z zatruć dostarczonymi środkami spożywczymi (towarem). 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Cena jednostkowa towaru będącego przedmiotem umowy w okresie jej obowiązywania będzie 

stała zgodnie ze złożoną ofertą WYKONAWCY, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 8 

umowy; cena jednostkowa dotyczy ceny za 1 litr towaru. 

2. Należność za dostarczony towar będzie zapłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO  

przelewem w terminie nie krótszym niż 21 dni ale nie więcej niż 30 dni od dnia  

spełnienia przez WYKONAWCĘ świadczenia ujętego w fakturze i dostarczenia do  

siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oryginału tej faktury wystawionej zgodnie z ust. 11. 

3. Za zachowanie terminu zapłaty strony uznają obciążenie rachunku bankowego  

ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu wskazanego w ust. 2. 

4. Zapłata będzie dokonywana odrębnie dla każdej partii skutecznie dostarczonego towaru, na 

podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur VAT, za każdą partię dostawy przyjętą 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 

6. Przez przyjęcie dostawy towaru stanowiące podstawę do wystawienia faktury i dokonanie płat-

ności należy rozumieć dostawę towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem, w określonym ter-

minie, bez braków ilościowych i wad jakościowych dostarczonego towaru. 

7. W przypadku niedopełnienia wymagań zawartych w niniejszym paragrafie,  

ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do 

czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia 

dokumentów, bądź daty dostarczenia faktury korygującej. 

8. WYKONAWCA zobowiązuje się, pod rygorem nieopłacenia faktury przez  

ZAMAWIAJACEGO, do dostarczenia wyłącznie produktu (towaru) będącego przedmiotem 

umowy oraz w ilości i wartości przewidzianych umową zgodnie z § 1 oraz § 3 umowy. 
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9. W przypadku przekroczenia ilości i wartości dostaw towaru oraz zmiany asortymentu towaru 

wymienionego w § 1 umowy ZAMAWIAJĄCY odmówi dokonania z tego tytułu zapłaty. 

10. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu  

ZAMAWIAJĄCEGO. 

11. Wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY będzie obliczona każdorazowo jako 

iloczyn liczby dostarczonego asortymentu towaru i jego cen jednostkowych określonych 

w „Formularzu cenowym/ofertowym” (Załącznik nr 1 do umowy). Faktura VAT wystawiona 

przez WYKONAWCĘ powinna zawierać, stosownie do art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), opis wyliczenia 

wartości dostawy wynikającej wyłącznie z umowy (zgodnie z § 1 umowy). WYKONAWCA zo-

bowiązany jest do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU oryginału dokumentu sprzedaży zawiera-

jącego: 

1) datę i numer faktury; 
2) nazwę towaru zgodną z „Formularzem cenowym/ofertowym” (Załącznik nr 1); 
3) jednostkę miary zgodną z „Formularzem cenowym/ofertowym” (Załącznik nr 1); 
4) liczbę towaru zgodną ze złożonym zamówieniem na podstawie „Formularza cenowe-

go/ofertowego” (Załącznik nr 1); 
5) jednostkę miary; 
6) cenę jednostkową netto za 1 litr towaru zgodną z „Formularzem cenowym/ofertowym” 

(Załącznik nr 1); 
7) wartość netto; 
8) stawkę podatku VAT; 
9) kwotę VAT; 
10) cenę jednostkową brutto zgodną z „Formularzem cenowym/ofertowym” 

(Załącznik nr 1); 
11) wartość brutto; 
12) numer umowy; 
13) datę wystawienia dokumentu; 
14) datę realizacji dostawy; 
15) nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO; 
16) termin i sposób płatności; 
17) numer rachunku bankowego WYKONAWCY. 

 

§ 8 

ZMIANY W UMOWIE 

1. ZAMAWIAJĄCY zgodnie z art. 142 i art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której doko-

nano wyboru WYKONAWCY w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej:    

1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany usta-

wowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość 

należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

2) zmiany osób wykazanych do realizacji zamówienia (wykonania przedmiotu umowy), pod 

warunkiem, że osoby wskazane do przejęcia obowiązków wynikających z pełnionych 

funkcji, będą posiadały przygotowanie, co najmniej równe osobom dotychczas pełniących 

tę funkcję oraz będą spełniały wymogi określone w SIWZ; 

3) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych 
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z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 

4) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, w miejscu realizacji umowy, 

przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wo-

bec łączącej Strony więzi prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od Stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia; 

 zaistnienia okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organi-

zacyjnymi lub decyzjami przełożonych, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy. 

 gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy oko-

liczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi od-

powiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgod-

nie z SIWZ i umową. 

 konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było prze-

widzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Strony dopuszczają zmiany poszczególnych pozycji asortymentowych stanowiących przed-

miot umowy (towar według specyfikacji określonej w Załączniku nr 1) – gdy towar nie będzie 

dostępny na rynku pod warunkiem, że wyrób zamienny będzie równoważny z wymaganym 

przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu umowy (towar według specyfikacji okre-

ślonej w Załączniku nr 1) oraz że cena jednostkowa netto nie ulegnie zwiększeniu. 

3. Strony dopuszczają zmiany poszczególnych pozycji asortymentowych stanowiących przed-

miot umowy (towar według specyfikacji określonej w Załączniku nr 1) – w każdym czasie, 

kiedy Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu wyrób o parametrach lepszych aniżeli określo-

ny w umowie (towar według specyfikacji określonej w Załączniku nr 1), pod warunkiem że 

cena jednostkowa netto nie ulegnie zwiększeniu. 

4. W razie wystąpienia w trakcie realizacji umowy istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub Sił Zbrojnych RP (np. restrukturyzacja 

Sił Zbrojnych RP, zmiany ilości żywionych żołnierzy) czego Zamawiający nie mógł przewi-

dzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przyjętych 

w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw towaru i zamawiania mniejszej ilości towaru 

niż określona w umowie (Załącznik nr 1 do umowy). Wartością umowy będzie wówczas koń-

cowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przy-

sługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia ilości zamawianego 

towaru. W razie zmniejszenia ilości dostaw towaru Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowane dostawy towaru, bez naliczania kar umownych. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany ilości danego asortymentu towaru wymiennie do 

ilości innego asortymentu towaru, przewidzianych w umowie (w Załączniku nr 1 do umowy) z 

zastrzeżeniem, że nie może ulec zmianie wartość umowy określona w § 3 ust. 1 umowy. Wy-

konawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu skutków spowo-

dowanych zmianami ilości asortymentu towaru określonego w § 1 umowy. 
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§ 9 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do 

dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

2. WYKONAWCA, z zastrzeżeniem wcześniejszych postanowień umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄ-

CEMU karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

w wysokości: 

1) 20% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, lub gdy WY-

KONAWCA odstąpi od umowy, z powodów leżących po stronie WYKONAWCY, jak również 

od niego niezależnych; 

2) 30% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku stwierdze-

nia potwierdzonych wynikami badań niezgodności wymagań jakościowych prób towaru 

(określonych w § 5 umowy) ze „Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” (Załącznik nr 2 

umowy) lub w przypadku otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO decyzji (lub inny urzędowy 

dokument) wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli jakości lub właściwy organ in-

spekcji sanitarnej lub wojskowy organ inspekcji sanitarnej lub inspekcji weterynaryjnej o 

wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu lub wstrzymaniu zaopatrywania u WY-

KONAWCY, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 5 umowy; 

3) 15% wartości wynagrodzenia brutto danej dostawy towaru niezrealizowanej w terminie 

zgodnie ze złożonym zamówieniem, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, tj. zgodnie z 

warunkami określonymi w § 4 ust. 4 umowy; 

4) 15% wartości wynagrodzenia brutto danej dostawy towaru z wadami tj. towaru niezgodnego 

ze „Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” (Załącznik nr 2 do umowy) za każdy rozpo-

częty dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad, tj. zgodnych 

z opisem zawartym w wyżej wymienionym dokumencie, w miejsce towarów wadliwych, 

zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b umowy; 

5) 15% wartości wynagrodzenia brutto danej dostawy towaru niezgodnej z zamówieniem pod 

względem ilości (liczby) i/lub asortymentu za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia 

w dostarczeniu towarów zgodnie ze złożonym zamówieniem tj. zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w § 4 ust. 4 umowy; 

6) 15% wartości wynagrodzenia brutto danej dostawy towaru za każdy przypadek dostarczenia 

towaru przez osobę inną niż upoważniony przedstawiciel WYKONAWCY lub środkiem 

transportu i/lub nieokazania orzeczenia lekarskiego kierującego pojazdem dla celów sanitar-

no-epidemiologicznych o  braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu 

których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby; tj. niezgodnie z warunka-

mi określonymi w § 13 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 umowy; 

7) 20% wartości wynagrodzenia brutto danej dostawy towaru za każdy przypadek dostarczenia 

towaru nieodpowiednio oznakowanego lub opakowanego (zgodnie z § 4 ust. 8 umowy i § 1 

ust. 2 umowy); 

8) 30% wartości wynagrodzenia brutto danej dostawy towaru za każdy przypadek braku aktu-

alnego zezwolenia dopuszczającego pojazd do przewozu żywności lub braku dokumentu 

(lub wpisu) potwierdzającego bieżące mycie i dezynfekcję pojazdu tj. niezgodnie 

z warunkami określonymi w § 13 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 umowy; 

9) 50,00 zł za każdą niezwróconą przepustkę osobową lub samochodową, wydaną WYKO-

NAWCY (zgodnie z § 13 ust. 14 umowy). 
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3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej 

szkody to ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście po-

niesionych szkód oraz ich związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego 

zobowiązania umownego przez Stronę; 

4. Kara umowna powinna być zapłacona, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez ZAMA-

WIAJĄCEGO z żądaniem zapłaty. ZAMAWIAJĄCY ma prawo w trybie natychmiastowym po-

trącić należność z tytułu zastosowania kary umownej z dowolnej wierzytelności WYKONAW-

CY, o czym powiadomi WYKONAWCĘ na piśmie. WYKONAWCA wyraża zgodę na takie po-

trącenie i oświadcza, że zgoda ta nie jest obarczona żadną wadą oświadczenia woli; 

5. WYKONAWCA nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄ-

CEGO z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było na-

stępstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec WYKONAWCY 

przez jego kooperantów lub podwykonawców; 

6. Kary umowne oblicza się od wynagrodzenia brutto określonego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 

umowy; 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. ZAMAWIAJĄCEMU służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) gdy WYKONAWCA nie przestrzega warunków jakościowych towaru, warunków sanitar-

nych produkcji towaru, wymagań dotyczących transportu lub opakowań oraz innych po-

stanowień umowy, a także gdy nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych potwierdzone 

zostanie nakazem (decyzją) Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego zaprzestania zao-

patrywania określonym w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 

kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, 

poz. 857 z późn. zm.) lub nakazem (decyzją) właściwego organu urzędowej kontroli jako-

ści lub właściwego organu inspekcji sanitarnej – ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z 

§ 6 ust. 1 pkt 5 umowy, 

2) gdy WYKONAWCA nie rozpocznie realizacji dostawy, nie kontynuuje jej pomimo wezwa-

nia ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie (lub faxem lub pocztą elektroniczną) albo 

gdy WYKONAWCA zaniecha realizacji dostaw; w takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od nieprzystąpienia przez WYKONAWCĘ do rozpo-

częcia realizacji przedmiotu umowy lub od dnia bezskutecznego upływu terminu określo-

nego w wezwaniu ZAMAWIAJĄCEGO do kontynuowania realizacji przedmiotu umowy, 

3) gdy WYKONAWCA nie okaże dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgod-

ność z oryginałem) na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z postanowieniami zawar-

tymi w § 13 ust. 1 umowy lub w przypadku upływu okresu (czasu), na które zostały one 

wydane lub utraty ich ważności lub niedostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU kserokopii doku-

mentu potwierdzającego zachowanie ciągłości powyższych dokumentów, 

4) gdy WYKONAWCA trzykrotnie dostarczy towar w liczbie lub terminie niezgodnym 

z zamówieniem (na podstawie § 4 umowy) i/lub niezgodny ze „Szczegółowym opisem 

przedmiotu umowy” (Załącznik nr 2 do umowy), 

5) gdy WYKONAWCA zbędzie lub zastawi wierzytelności przysługujące jemu z tytułu umowy 

bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Jeżeli w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków WYKONAWCY, wynikających z postano-

wień umowy, nastąpi opóźnienie powyżej 14 dni, ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od daty 
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przekroczenia może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i żądać za-

płaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZA-

MAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wyna-

grodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie ZAMAWIAJĄCY ma prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania, nienależy-

tego wykonania lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez WYKONAWCĘ. W takim 

przypadku WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do ZAMAWIAJĄ-

CEGO. 

5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku zawinionego podjęcia przez WYKONAWCĘ działań określonych jako niedo-

puszczalne w decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w 

sprawie zasad postępowania w kontaktach z WYKONAWCAMI – zgodnie z Załącznikiem Nr 

5 do umowy (gdy WYKONAWCĄ jest osoba fizyczna). 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

z podaniem uzasadnienia. 

§ 11 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONANIEM UMOWY 

1. WYKONAWCA oświadcza, iż zrealizuje postanowienia umowy zgodnie ze złożoną ofertą; 

oświadcza, iż w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością, należycie wykona przedmiot 

umowy. 

2. Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy upoważnia się następujących 

przedstawicieli: 

1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

a) Kierownik Stołówki Wojskowej Nr 12 
Warszawa ul. Radiowa 2     tel.: …………….. 

…………….. 

b) Kierownik Stołówki Wojskowej Nr 11 
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103/105   tel.: …………….. 

…………….. 

c) Kierownik stołówki Domu Emeryta Wojskowego 
Warszawa ul. Pirenejska 5     tel.: ……………... 

 
d) Szef Służby Sekcji Materiałowej JW 2063   tel.: ……………… 

 
e) Kierownik Zaopatrzenia Sekcji Materiałowej JW 2063 tel.: ……………… 

 

f) Specjalista ds. HACCP JW 2063    tel.: ……………… 
 

2) ze strony WYKONAWCY:  p. ............................................... tel.: ........................... 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac obję-

tych niniejszą umową bez konieczności podpisywania aneksu. 

§ 12 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 
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1. Informacje przekazane Wykonawcy w celu zapewnienia właściwej realizacji umowy lub in-

formacje uzyskane przez niego w toku jej realizacji, są szczególnego rodzaju przedmiotem 

umowy podlegającym ochronie, a obowiązek zapewnienia im poufności nie wygasa wraz z 

wykonaniem umowy.  

2. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest do postępowania zgodnie  

z wymaganiami określonymi w „Wymaganiach w zakresie ochrony informacji” stanowiących 

załącznik nr 8 do umowy. 

3. W związku z obostrzeniami dotyczącymi ochrony obiektów wojskowych Zamawiający nie 

przewiduje możliwości kierowania obcokrajowców do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 13 

INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest przez cały okres związania z umową posiadać i przedłożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem (pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 9 umowy): 

1) ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) 

z rozszerzonym zakresem (lub odrębną) od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za 

szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane i/lub dostar-

czone, sprzedane przez ubezpieczonego o wartości równej lub wyższej sumie wartości na 

dowód czego przedkłada kopię dowodu zawarcia ubezpieczenia, który stanowi załącznik 

do umowy. Polisa nie może zawierać zapisów dotyczących obowiązku potwierdzenia pod-

pisów przez bank prowadzący rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO, czy też przez nota-

riusza; 

2) ważną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego za-

twierdzenia zakładów (dotyczy zatwierdzenia celów związanych z prowadzeniem działalno-

ści związanej z przedmiotem umowy), które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność 

pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęce-

go , nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 

2019 r., poz. 1252 z późn. zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów 

dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do 

obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 106 poz. 730 z późn. zm.); 

3) ważny protokół kontroli (lub inny dokument) właściwego organu Państwowej Inspekcji Sani-

tarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie stosowania zasad systemu 

HACCP lub inny dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu HACCP lub 

stosowanie zasad systemu HACCP, (na podst. art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.); 

4) aktualny pisemny wykaz posiadanych sprawnych, specjalistycznych środków transportu 

dopuszczonych do transportu artykułów żywnościowych (min. 2 pojazdy) na podstawie de-

cyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Wete-

rynaryjnej, zgodnie z art. 61, art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.); 

5) aktualny pisemny wykaz osób uprawnionych do wykonywania czynności związanych 

z realizacją przedmiotu umowy (kierowcy środków transportu – min. 2 osoby) posiadają-

cych orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o  braku przeciw-
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wskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, na podstawie art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-

pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do umowy; 

6) ważne dokumenty potwierdzające przeprowadzone zabiegi mycia, dezynfekcji i dezynsekcji 

środków transportu, zgodnie z ust. 1 pkt 4, przeznaczonych do przewozu żywności (towa-

ru) zgodne z procedurą utrzymania właściwego stanu sanitarnego środków transportu WY-

KONAWCY (rejestr mycia i dezynfekcji pojazdu lub stosowny protokół powykonawczy oraz 

orzeczenie lekarskie kierującego pojazdem dla celów sanitarno-epidemiologicznych o  bra-

ku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia na inne osoby), każdorazowo podczas wykonywania dostawy to-

waru; 

7) ważną decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej In-

spekcji Weterynaryjnej dotyczącą dopuszczenia środka transportu do przewozu artykułów 

spożywczych, zgodnie z ust. 1 pkt 4, każdorazowo podczas wykonywania dostawy towaru. 

2. W przypadku utraty ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1 niedysponowania aktu-

alnymi, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie ZA-

MAWIAJĄCEGO wraz z zaprzestaniem wykonywania dostaw towaru. 

3. W związku z koniecznością realizacji bieżącego żywienia stanów osobowych Sił Zbrojnych RP 

w czasie pokoju WYKONAWCA zobowiązany jest dodatkowo zabezpieczyć ilości towaru, 

zgodnie z Załącznikiem nr 3, niezbędne do zapewnienia osiągania przez ZAMAWIAJĄCEGO 

gotowości do podjęcia działań. W tym celu WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić: 

1) gwarancję okresowych zwiększonych ilości dostaw środków spożywczych w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach (np. zagrożeń kryzysowych, zabezpieczenie podnoszenia go-

towości bojowej, likwidacji klęsk żywiołowych itp.) zgodnie dobowymi maksymalne ilości 

potrzeb przekazanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

2) gwarancję podjęcia zakupów i dostaw środków spożywczych, niezbędnych do zabezpie-

czenia żywienia po mobilizacyjnym rozwinięciu jednostek na zasadach określonych 

w aktach normatywnych z zakresu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił 

Zbrojnych w środki zaopatrzenia. 

Realizacja wyżej wymienionych dostaw towaru nastąpi wtedy na zasadach określonych w art. 

67 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.). 

4. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za pracowników WYKONAW-

CY. 

5. WYKONAWCA nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby 

trzecie. 

6. WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO 

o każdej zmianie adresu siedziby, rachunku bankowego i o każdej innej zmianie w działalno-

ści mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

WYKONAWCĘ będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

7. Zmiany do umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej – 

aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wcześniejszych postanowień umowy. 

8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamó-

wień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

9. Korespondencję związaną z realizacją umowy należy kierować na adres siedziby ZAMAWIA-

JĄCEGO. 



16 
 

10. Spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd po-

wszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

11. WYKONAWCA przed rozpoczęciem dostaw ma obowiązek przekazać w formie pisemnej 

ZAMAWIAJĄCEMU następujące dane: numer rejestracyjny samochodu(-ów) dostarczające-

go przedmiot umowy, markę(-i) pojazdu(ów), imię i nazwisko kierowcy(-ów), adres zamiesz-

kania, nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz z jego serią i numerem oraz zdję-

cie do legitymacji w wersji elektronicznej w formacie jpg – w celu wydania zezwolenia, po wy-

rażeniu zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO, na wejście i wjazd na teren obiektów wskazanych 

w § 2 ust. 3 umowy, zgodnie z rozkazem dziennym DGW 

Nr Z-19/18 z dnia 05.06.2018 r. oraz „Instrukcją w sprawie zasad wstępu na tereny chronio-

nych obiektów wojskowych przez Przedsiębiorców realizujących prace zlecone w ramach po-

rozumień i umów zawartych przez Oddział Zabezpieczenia DGW” z dnia 15.09.2017 r. 

12. WYKONAWCA poinformuje wcześniej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub faksem, 

(pisemnie co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą) ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie kierują-

cych pojazdami z podaniem terminu wprowadzenia zmiany oraz przekaże  

niezwłocznie dane osobowe zgodnie z ust. 11. Zmiana zostanie wprowadzona po  

wyrażeniu zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

13. W celu umożliwienia realizacji przedmiotu umowy w obiektach w lokalizacjach  

wskazanych w § 2 ust. 3 umowy ZAMAWIAJĄCY wyda (za pokwitowaniem) WYKONAWCY 

przepustki osobowe i samochodowe zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4, pkt 5 w związku 

z ust. 11. 

14. Po zrealizowaniu umowy WYKONAWCA zwróci niezwłocznie ZAMAWIAJĄCEMU przepustki, 

o których mowa w ust. 14, w terminie najpóźniej przed rozliczeniem ostatniej faktury dotyczą-

cej wykonania przedmiotowej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej zgodnie z § 9 ust. 2 

pkt 9 umowy. 

15. WYKONAWCA poinformuje wcześniej (co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą) ZAMA-

WIAJĄCEGO o zmianie środka transportu przekaże ZAMAWIAJĄCEMU niezbędne doku-

menty zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 umowy oraz przekaże niezwłocznie dane pojazdów zgod-

nie z ust. 11. 

16. WYKONAWCA wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 23 kwietnia 2019 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.), przyjętych w jednostce wojskowej w czasie dostar-

czania towaru do magazynów żywnościowych ZAMAWIAJĄCEGO (w obiektach w lokaliza-

cjach wskazanych w § 2 ust. 3 umowy). 

17. WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wobec innych 

podmiotów oraz osób trzecich wszelkich informacji dotyczących: 

1) drugiej Strony umowy oraz wykonujących prace związane z realizacją  umowy; 

2) wszelkich informacji związanych z zamówieniem oraz warunkami i realizacją umowy. 

Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonanie jest niezbędne lub do-

zwolone z mocy prawa. 

18. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagando-

wych, reklamowych i marketingowych w kontekście realizacji umowy. WYKONAWCA pozo-

stawia sobie możliwość podejmowania innych działań prawnych w przypadku ujawnienia 

okoliczności uzasadniających inną niż cywilną odpowiedzialność WYKONAWCY. 
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19. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o okolicznościach mających 

wpływ na wykonanie umowy, a w szczególności określonych w art. 15 r ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-

zysowych  (Dz.U. poz. 374  z późn.zm.). W przypadku otrzymania informacji, o których mowa 

powyżej Strony podejmą działania, o których mowa w art. 15 r ust. 4-9 ustawy. 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (wraz z załącznikami), 

trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

ZAŁĄCZNIKI (do umowy): 

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy/ofertowy; 

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy; 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie w sprawie zwiększenia dostaw ilości środków spożywczych 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 

Załącznik Nr 4 – Protokół reklamacji (wzór); 

Załącznik Nr 5 – Decyzja nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. 
w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami 
gdy WYKONAWCA jest osoba fizyczną; 

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   dla uczestników 
postępowań Pzp; 

Załącznik Nr 6a  – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie sposo-
bu pozyskania danych; 

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób skierowanych do wykonania umowy; 

Załącznik Nr 8 – Wymagania w zakresie ochrony informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzgodniono: 
 

pod względem merytorycznym 
i zgodności z planem rzeczowo - finansowym 
Szef Logistyki                    ......................................... 
 
pod względem merytorycznym osoba 
odpowiedzialna pod względem nadzoru nad realizacją umowy: 
Szef Sekcji Materiałowej      .........................................  

pod względem prawnym 
Radca Prawny       ......................................... 

 
Osoba odpowiedzialna  
za nadzór nad realizacją umowy      ......................................... 

ZAMAWIAJĄCY 

 
……………........................…… 

 
 

……………........................…… 

WYKONAWCA 

 
 

……………........................…… 


