
Załącznik nr 5  do SWZ  – projekt umowy  

 

UMOWA  Nr ……………. 

zawarta w dniu ........... roku w Poznaniu,  pomiędzy: 

 

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  Rejonowy Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem:0000001939, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863,  

reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

....................................................................................., adres: …………………………………………… 

reprezentowanym przez:……………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

Preambuła 

Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i 

nast. ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późń. zm.), zawiera z Zamawiającym umowę o następującej treści:  

 

§1 

Przedmiot umowy i zakres ilościowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa (zakup) produktów (zwanych w dalszej treści 

artykułami/towarem) dla Działu Żywienia  - w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, stanowiących jej integralną część, który jest zgodny z wybraną ofertą.  

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty (artykuły) żywnościowe objęte przedmiotem umowy 

spełniają:  

 wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz.U.2020.2021 z zm.),  

 wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 roku – 

zmieniające załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 

poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności oraz 

 wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.  

3. Wykonawca oświadcza, że w zaoferowanym przedmiocie umowy brak jest środków, które mogą 

spowodować powstanie w żywności lub na jej powierzchni substancji szkodliwych dla życia lub 

zdrowia pacjenta i personelu Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest zgodny z Polskimi Normami i posiada na 

opakowaniu etykietę z nazwą produktu, producentem, wagą, datą przydatności do spożycia, a 

opakowanie nie nosi oznak uszkodzenia, a informacje na opakowaniu są w języku polskim, a w 

przypadku sprzedaży artykułów nieopakowanych lub znajdujących się w opakowaniu zbiorczym 

wystarczy zamieszczenie ww. informacji w dokumentach przewozowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku, zgodnie 

z obowiązującym prawem w zakresie przedmiotu umowy i posiada wymagane prawem ważne 

dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu oraz może być stosowany na terytorium RP. 

6. Zamawiający może żądać  dokumentów, o których mowa w ust 5 przez cały okres obowiązywania 

umowy  

7. Wykonawca pokryje wszelkie szkody spowodowane nie dostarczeniem dokumentów, o których mowa 

w ust.5, a dodatkowo w przypadku niezrealizowania żądania Zamawiającego o którym mowa w ust 2 , 

zapłaci karę umowną zgodnie z §10 umowy 



8. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy, który jest zgodny z 

wybraną w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy.   

 

§2 

Realizacja Przedmiotu umowy /Minimalny zakres ilościowy.  

1. Każdorazowo,  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy  najwyższej jakości. 

2. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie  zamówienia 

Zamawiającego, który określi każdorazowo asortyment i wielkość dostawy oraz termin realizacji 

dostaw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Jeżeli dostawa wypada w dniu   wolnym  od  pracy 

(niedziele i święta) lub poza godzinami pracy magazynu  dostawa nastąpi w pierwszym dniu  

roboczym po wyznaczonym terminie. 

3. Zamówienia będą składane pisemnej lub elektronicznie (na wskazany adres poczty elektronicznej) lub  w 

innej ustalonej przez strony formie. Forma składania zamówień strony ustalą niezwłocznie po 

podpisaniu umowy.  

4. Wykonawca gwarantuje wykonywanie dostawy do Zamawiającego środkiem transportu 

przystosowanym do rodzaju przewożonego przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową. 

Transport powinien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r. 

poz. 2021 z zm.). Koszt transportu zawarty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

5. Dostawa przedmiotu umowy obejmuję wniesienie oraz rozładunek (przepakowaniet)do wskazanych 

pomieszczeń siedziby Zamawiającego (Kuchnia) Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez 

Zamawiającego. 

6. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do zamawiania dostaw jest: Kierownik Działu Żywienia 

lub pracownik przez niego upoważniony. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany umowy.  

7. Podane w załączniku nr 1 do umowy -  ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i 

w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb 

Zamawiającego tj. aktualnej ilości pacjentów, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru 

zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu 

niezrealizowanych dostaw lub podstawą do odmowy ich realizacji. Zamawiający zastrzega, że 

minimalny zakres zamówienia wynosi minimum 60% wartości umowy  określonej w § 8 ust 1 umowy.  

 

§3 

Zasada współdziałania 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wypełnianiu  swoich zobowiązań określonych w niniejszej 

umowie. 

2. Jeżeli Wykonawca, który nie może wykonać swoich obowiązków o których mowa w § 2 umowy, z 

powodu zawinionego braku działania Zamawiającego, może wyznaczyć Zamawiającemu termin na 

wykonanie działań w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań, a po bezskutecznym 

jego upływie, może samodzielnie przystąpić do wykonania umowy, chyba że bez działania 

Zamawiającego, świadczenie okaże się niemożliwe do wykonania. W takim przypadku strony ustalą 

nowy termin wykonania umowy   

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  

Dotyczy pakietu nr 3  -  w przypadku możliwości opóźnienia (do 30 minut) dostawy przedmiotu 

umowy , Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego  telefonicznego (numer telefonu: 61 849 

12 80) poinformowania o tym fakcie pracownika Zamawiającego  w  celu uzgodnienia dalszej realizacji 

przedmiotu umowy. 

§4 

                              Okres obowiązywania 

1. Umowa zostaje zawarta w dniu …………... i obowiązuje przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem 

ust 2.   

2. Strony przewidują możliwość skrócenia lub przedłużenia okresu obowiązywania umowy w 

przypadkach o których mowa w § 5 ust 1 umowy (w szczególności § 5 ust 1 lit. d i lit e  umowy) 



  

    §5 

Zmiany umowy 

Na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp  - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia. 

1. Zmiana terminu dostawy/ okresu obowiązywania umowy (Okoliczności).   

a) zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, 

stanami epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi 

zrealizowanie umowy w terminie,   

b) zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych 

przedmiotem umowy,  

c) zmiany są następstwem działania władz publicznych, 

d) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości asortymentu. W powyższym przypadku 

Umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości asortymentu określonego w 

umowie, ale nie dłużej niż do 48 miesięcy, 

e) dopuszczalne jest skrócenie okresu obowiązywania umowy w przypadku wyczerpania 

wynagrodzenia Wykonawcy przed upływem okresu obowiązywania niniejszej umowy .  

1.1. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a – e,  strona, której to dotyczy, 

poinformuje niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia zaistnienia 

powyższych przyczyn, proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej realizacji 

przedmiotu umowy. 

1.2. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a i b, zobowiązany jest przedstawić 

dowody potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych  

1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a – c termin dostawy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania okoliczności, uzasadniających zmianę terminu dostawy. 

2. Zmiana sposobu świadczenia (Okoliczności):  

a) W przypadku wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, braku dostaw z powodu wstrzymania 

lub zakończenia produkcji lub innej istotnej okoliczności, Zamawiający w powyższym przypadku 

dopuszcza zakup przedmiotu umowy  zamiennego, równoważnego pod względem składu 

ilościowo-jakościowego, właściwości fizyko-chemicznych (produkt równoważny) , ale jego cena 

nie może przewyższać ceny przedmiotu umowy podstawowego. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie. W powyższym przypadku 

Zamawiający dopuszcza zakup przedmiotu umowy  zamiennego, równoważnego tj. takiego 

samego rodzaju, typu, o takim samym sposobie działania i ,  przeznaczeniu jak przedmiot umowy.  

b) zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych produktów w większej ilości niż 

wymieniona Umowie. Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym 

dostawy pozostałych asortymentów, (tzw. Przesunięcie asortymentowe) i pod warunkiem, że  

wartość dostarczanych produktów nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, 

c)  zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana kontraktu realizacji 

świadczenia z NFZ lub następcą prawnym płatnika świadczeń) lub zmiany warunków programu 

lekowego w ramach którego realizowany jest przedmiot umowy (zmiana odpowiedniego  

obwieszczenia Ministra Zdrowia )  - o ile dotyczy 

d) Zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,  

e) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana  

elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,  

f) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu świadczenia, 

g) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy 

przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. 

2.1. W  przypadkach o których mowa w ust  2 cena nie może przewyższać wynagrodzenia całkowitego 



Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty  na zasadach określonych w 

niniejszej Umowie, 

2.2. Zmiana sposobu świadczenia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego na 

proponowane rozwiązanie zamienne. 

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna):  

a) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. 

1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, wówczas 

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku 

cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a cena/wynagrodzenie brutto należne 

Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego; 

2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy się, wówczas 

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku 

cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a cena/wynagrodzenia brutto należne 

Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze zmniejszenie się stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego. 

Zmiana wynagrodzenie o której mowa w lit a: 

 w pkt  1 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie 

obowiązujących uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego (wzrost stawki), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po 

zawarciu aneksu do umowy 

  w pkt 2 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie 

obowiązujących uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego (zmniejszenie stawki), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do 

Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy 

b) zmiany spowodowane zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z § 8 

ust. 1 i 2 Umowy ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania 

zamówienia wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń brutto osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana wysokości 

minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) zmiany spowodowane zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie 

Wykonawcy ustalone zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Umowy ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do 

wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że 

zmiana tych zasad ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

d) Zmiany spowodowane zmianą  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) – jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone 

zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Umowy ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu 

wykonania zamówienia wynikającego ze zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że 

zmiana tych zasad ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.1. W celu dokonania zmian umowy o której mowa w ust. 3 lit b – d 

1) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty: 

 potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania 

zamówienia  



 określające stopień w jakim zmiana, o której mowa powyżej wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia 

2) przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji 

zasadności oraz  poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej 

zmiany wynagrodzenia 

3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia:  

 wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w 

terminie 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub  

 złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie 

terminu określonego  powyżej 

4. Pozostałe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:   

a) zmiany wysokości wynagrodzenia jednostkowego/częściowego Wykonawcy w przypadku 

zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta produktu w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy,  z zachowaniem zasady proporcjonalności ceny jednostkowej do ilości 

asortymentu, którego zmiana dotyczy i pod warunkiem że zmiana nie spowoduję  

przekroczenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku 

udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla swoich klientów w okresie trwania 

Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy, 

c) zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego, 

5. Dopuszczalna  jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika. 

6. Zmiany podmiotowe  

Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w 

przypadkach wskazanych w  art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstępując w 

prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a 

także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy 

7. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-6,  stosuję 

się  odpowiednio art. 455 ustawy pzp. W  przypadkach zmian umowy powodujących zmianę 

wartości umowy, zmiany są dopuszczane jeżeli ich łączna wartość jest  niższa niż progi unijne 

określone w przepisach, o których mowa  w art.  3 ust. 1 ustawy pzp oraz jest niższa niż 10 % wartości 

pierwotnej umowy określonej w §8 ust 1 umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy zmian wartości 

umowy, które wynikają z zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego  o których 

mowa w ust 3 

8. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 – ust 6  w zakresie zmiany umowy 

mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby 

prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest 

wprowadzana. 

§ 6 

Termin ważności i reklamacje 

1. Strony ustalają terminu przydatności do spożycia -  w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego na 

minimum 75% początkowego terminu przydatności do spożycia. 

2. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonych produktów. 

3. Zamawiający ma prawo do składania:  

 reklamacji ilościowych bezpośrednio przy odbiorze dostawy i nie później niż  w terminie do 5 

dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz towaru, 

 reklamacji jakościowych w każdym czasie trwania umowy oraz podczas biegu terminu 

przydatności do spożycia reklamowanego produktu  



4. W przypadku niezgodności ilościowej dostarczonych produktów z ilością określoną w zamówieniu, o 

którym mowa w §2 ust 2 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących ilości 

zamawianych produktów  w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacyjnego. 

5. W przypadku   niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z zaoferowanym w ofercie oraz 

stwierdzenia wady jakościowej, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i wezwać 

Wykonawcę do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia. Wykonawca, w terminie do 24 godzin 

na własny koszt dokona wymiany na produkt  wolny od wad i uszkodzeń. 

6. Reklamacje będą składane w takiej samej formie jak zamówienia -  § 2 ust 3 umowy stosuję się 

odpowiednio.  

§ 7 

    Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku nie zrealizowania reklamacji w terminach, o których mowa w §6 ust. 4 i ust 5  umowy lub 

nie zrealizowania zamówienia w terminie, określonym w zamówieniu, którym mowa w § 2 ust 2 

umowy, Zamawiający po niezwłocznym zawiadomieniu Wykonawcy, może zamówić produktu 

zamienne od innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie koszty 

(transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu u innych dostawców.  

2. Mimo wykonania zastępczego, Zamawiający nie traci uprawnień w zakresie kar umownych względem 

Wykonawcy. Jednocześnie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z wykonania 

zastępczego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy odebrania Asortymentu dostarczonego 

po terminie przez Wykonawcę. 

§ 8 

Cena i warunki płatności 

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy na   kwotę : ………………………. zł netto  

(słownie……………………………………) po dodaniu podatku VAT cenę ………………………zł brutto 

(słownie:………………………………………………………), zgodnie z wybraną ofertą przetargową. 

2. Wynagrodzenie, płatne będzie w częściach, według cen jednostkowych podanych w załączniku (zgodnie z ofertą 

przetargową), wyłącznie za zrealizowany przedmiotu umowy tj.:  za faktyczną ilość dostarczonych produktów ,  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 zawiera wszystkie koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, następować 

będzie w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami 

potwierdzającymi wykonanie umowy, w szczególności takimi jak protokół odbioru, potwierdzenie realizacji 

zlecenia, jeżeli są wymagane na podstawie Umowy). Wykonawca, pod rygorem uznania doręczenia za 

nieprawidłowe, doręczy fakturę w jednym z dwóch sposobów: 

a) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub osobiście do 

Kancelarii Szpitala, 

b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) na adres:  https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/  

5. Rozliczenie należnego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla którego znajdują zastosowanie normy 

właściwe dla rozliczeń wewnątrzwspólnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się 

odpowiednio. 

 

Uwaga, jeżeli Wykonawcy tworzą  konsorcjum, to §8 zostanie uzupełniony o następujące zapisy (jako 

kolejne ustępy) 

 W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna 

przez Zamawiającego przelewem na rzecz uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio (faktycznie) realizuje 

dostawę towaru (lub świadczy usługi) będąc jednocześnie wystawcą faktury VAT w terminie do  30 od dnia 

dostarczenia faktury, zgodnie z ust 4  

 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Zamawiającego oświadczy, że 

podane przez niego konto bankowe w wystawionej fakturze VAT należy do niego, a zapłata przez 

Zamawiającego na to konto nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum 

 W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny Wykonawca przedmiotu 

umowy. 

                              

§9 

Zasada walutowości 

https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/


Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego  w złotych polskich  

                                                                                            

§10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej  wysokości: 

a) 10 % netto niezrealizowanej wartości  umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy 

Wykonawcy 

b) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do 

treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, w terminie 

określonym w zamówieniu o którym mowa w §2 ust 2 umowy.   

c) 0,3 % wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki w wydaniu towaru bez wad w miejsce 

wadliwego towaru,    

d) 0,3 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do 

treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia w sposób inny niż 

zwłoka tj. za nie wniesienie towaru, nie poinformowania Zamawiającego o możliwości zaistnienia 

braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy (§3 ust 3 umowy) , za 

nie przekazanie dokumentów o których mowa w § 6 umowy na żądanie Zamawiającego, za nie 

wykonywanie obowiązków wynikających z procedury reklamacyjnej o której mowa w § 6 umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych jakie może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 10 % 

wartości netto umowy określonej w § 8 ust 1 umowy   

3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar wymienionych w ust. 1. 

4. W przypadku braku realizacji zamówienia, z winy Wykonawcy, w terminie umownym, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w innej firmie, a ewentualną różnicą w cenie obciąży 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę 

 

§11 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) 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) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowień  umowy (§5) oraz  art. 454 i art. 455 

ustawy pzp  

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp 

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od całości umowy lub jej części  (w zakresie poszczególnych 
pakietów), w przypadku nienależytego lub nie wykonania przedmiotu umowy  przez Wykonawcę po 
wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego 
upływu wyznaczonego terminu.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12. 

Poufność 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT


1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 

organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jednej 

ze stron w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U.2019.1010), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) w tym obowiązującym od dnia 25 maja 2018 

roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .o ochronie 

informacji niejawnych (Dz.U.2019.742), w przypadku gdyby uzyskał do nich dostęp, w tym w 

szczególności do: 

a. ochrony i zabezpieczenia danych, do których dostęp jedna ze stron uzyskała podczas 

wykonywania prac związanych z realizacją robót, zgodnie z wymogami ustawy, 

b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

umowie, 

c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 

d. niezwłocznego poinformowania o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. 

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje strony także po rozwiązaniu 

umowy. 

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

(na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej 

umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

4. Obowiązek o którym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostępnienia przez 

którąkolwiek ze Stron informacji publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 – t.j. ze zm.). 

 

§ 13. 

Ochrona danych osobowych 

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 

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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli 

oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane 

kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy 

dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane 

stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do 

wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.  

3.  Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z 

wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, 

a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO. 

4.  Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszą Umowę, o których 

mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu 

 

§14 

Postanowienia Końcowe 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności leczniczej dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej 



umowy na rzecz osób trzecich. Pisemny wniosek o wyrażenie zgody Wykonawca  kieruje za 

pośrednictwem Zamawiającego, który, bez zbędnej zwłoki, przesyła go do podmiotu tworzącego.  

6. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z 

tytułu realizacji niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej.                                                                               

 

§15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

Prawa zamówień publicznych wymienionego w §1 niniejszej umowy.    

 

§16 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na 

zasadzie porozumienia stron. 

2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny w Poznaniu według właściwości rzeczowej. 

 

§17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden 

dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

                   

 

 

 

 Wykonawca:                                                   Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy (zgodny z formularzem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę -  dla danego pakietu)  . 

 

Pakiet nr 1  
LP ASORTYMENT ILOŚĆ 

 

Kwota jedn.  

netto  

za kg/szt./op. 

Wartość netto całego 

zamówienia 

Stawka 

VAT  

Cena jedn.  

brutto   

Cena  brutto całego 

zamówienia 

1. Cukier biały – op. 1000g 3000 kg      

2. Cukier porcyjny 5g 300 szt.      

3. Kasza jęczmienna średnia – op.1000g 800 kg      

4. Kaszka manna - op. 1000g  400 kg      

5. Kasza gryczana - op.500g – 1000g 200 kg      

6. Kasza jaglana - op.500g – 1000g 100 kg      

7. Kasza kus kus 140 kg      

8. Soczewica czerwona 500g 100 kg      

9. Mąka pszenna wrocławska typ 500-op.1000 g 2000 kg      

10. Mąka ziemniaczana – op. 1000g 200 kg      

11. Mąka żytnia 30 kg      

12. Płatki owsiane – op. 500 – 1000g 150 kg      

13. Ryż długoziarnisty – op. 1000g 1500 kg      

14. Makaron nitka drobna – op. 1000 – 2000g 150 kg       

15. Makaron świderki – op. 1000 – 2000g 300 kg       

16. Makaron kolanka – op. 1000 – 2000g 100 kg       

17. Makaron muszelki, drobny – op. 1000 – 2000g 100 kg       

18. Makaron gwiazdki drobne – op. 1000 – 2000g 200 kg      

19. Herbatniki kruche, różne 300 kg       

20. Wafelki o różnych smakach 200 kg       

21. Herbatniki „bebe”- op. 16 g 6000 op.      

22. Herbatniki Lubisie 1000 op.      

23. Pierniczki drobne 30 kg      

24. Chrupki kukurydziane – op. 60 – 80g 4000 op.      



25. Płatki kukurydziane – op. 1000g 200 kg      

26. Wafelek bez polewy opakowany szt. 20-25 g 300 szt.      

27. Biszkopty    350 kg      

28. Kaszka błyskawiczna jaglana  150-400g     40 kg      

29. Kaszka błyskawiczna owsiana,  150-400g     40 kg      

30. Kaszka błyskawiczna orkiszowa  150-400g     40 kg      

Dodatkowe wymagania 

Poz. 14-18   makaron musi być wysokiej jakości, nie może się rozklejać w czasie gotowania. 

Poz. 13         ryż klasy pierwszej. 

Dostawa dwa razy w tygodniu wtorek, czwartek  - w godz. od 7.00 do 10.00. 

 

kwota netto (bez VAT)................................................................................................... 

Słownie zł.............................................................................................................................. 

 

Cena brutto (z VAT)............................................................................................................  

Słownie................................................................................................................ 

 

Stawka podatku VAT (%)........................................................................................... 

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość przedmiotu zamówienia.  
 

 

 

Wykonawca:                                                    Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pakiet nr 2 
Lp. ASORTYMENT ILOŚĆ 

 
Kwota jedn.  

netto  

za kg/szt./op. 

Wartość 

netto całego  

zamówienia 

Stawka 

VAT  

Cena jedn.  

brutto   

Cena  brutto całego 

zamówienia  

1. Schab b/k 1200 kg      

2. Schab b/k mrożony 50 kg 
 

 
    

3. Łopatka b/k, b/skóry, b/tłuszczu 1200 kg      

4. Karkówka b/k 300 kg      

5. Kości wędzone 50 kg      

6. Mięso gulaszowe  b/skóry, b/tłuszczu 300 kg      

7. Mięso mielone nie peklowane 100 kg      

  8. Mięso Szynka b/k, b/skóry, chuda 1000 kg      

Dodatkowe wymagania 

Mięso nie budzące zastrzeżeń, o świeżym zapachu (zabroniona jest szara barwa), bez wycieków.  

Poz. 6 - mięso gulaszowe - mięso wysokiej jakości bez tłuszczu i ścięgien, 

Dostawa mięsa i tłuszczów 3 razy w tygodniu  poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:00 – 8:00. 

kwota netto (bez VAT)................................................................................................... 

Słownie zł.............................................................................................................................. 

 

Cena brutto (z VAT)............................................................................................................  

Słownie................................................................................................................ 

 

Stawka podatku VAT (%)........................................................................................... 

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość przedmiotu zamówienia.  

 
 
Wykonawca:                                                    Zamawiający: 



 

Pakiet nr 3  

Lp. ASORTYMENT ILOŚĆ 

Kwota jedn.  

netto  

za kg/szt./op. 

Wartość netto 

całego  

zamówienia 

Stawka 

VAT  

Cena jedn. 

brutto 

Cena  brutto całego 

zamówienia  

1. Chleb pszenno-żytni krojony - 0,50-0,65 kg 7500 kg      

2. Chleb razowy krojony - 0,50-0,70 kg 3500 kg      

3. Kawiorek pszenny krojony - 0,35 kg 3500 kg      

4 Chleb razowy bez drożdży-0,50-0,70 kg 20 kg      

5. Bułka grahamka - 70 g 70 000 szt.      

6. Bułka pszenna - 50 g 25 000 szt.      

7. Bułka tarta - 1 kg 300 kg      

8. Sucharki - 200-300 g 5 kg      

9. Drożdżówki różne, małe - (z kruszonką, owocem, budyniem )  

śr. 8cm i wadze 60g 

 4500 szt.      

10. Babka piaskowa 20 kg      

11. Murzynek 100 kg      

12. Babka drożdżowa szt. 0,5kg 4 kg      

13. Makowiec (zwijany) 7 kg      

14. Placek biszkoptowy z jabłkami 200 kg      

15. Muszelki  80-100g 400 szt.      

16. Placek drożdżowy wys. 5cm 200 kg      

17. Piernik  10 kg      

Dodatkowe wymagania 

Z uwagi na specyfikę Szpitala (Szpital Dziecięcy) 

Dostawa pieczywa codziennie w godz. 6.00-6.15  

W przypadku opóźnienia (do 30 minut) Wykonawca zobowiązany  jest do niezwłocznego powiadomienia pracownika Szpitala pod nr tel. 61 8491280. 

Przewidziane są także dostawy interwencyjne na telefon.  

 

kwota netto (bez VAT)................................................................................................... 

Słownie zł.............................................................................................................................. 



 

Cena brutto (z VAT)............................................................................................................  

Słownie................................................................................................................ 

 

Stawka podatku VAT (%)........................................................................................... 
Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość przedmiotu zamówienia. 

 

 

Wykonawca:                                                    Zamawiający: 


