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         Załącznik nr 6 do SIWZ  
 

PROJEKT (nie załączać do oferty) 

 Umowa nr ………………… 

 

zawarta w dniu …………………. w Świdwinie pomiędzy: 

 

21. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32, 

posługującą się numerem identyfikacyjnym NIP 672-17-59-451, REGON 331029355, 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

......................................................................…….………………………………………, 

reprezentowaną przez 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”               

wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                  

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych o następującej treści:  

§ 1. 

PRZEDMIOT  UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa 

ryb, w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy – 

formularz cenowy, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszej umowy (ZP/45/2020). 

2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy sukcesywnie, z częstotliwością dwa razy 

w tygodniu, w godzinach od 07:30 do 13:00, na podstawie zamówień składanych 

telefonicznie lub za pośrednictwem faksu, przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, na dwa dni przed planowaną dostawą. 

3. W przypadku zmian pracy jednostek wojskowych, godziny dostawy mogą ulec zmianie,                  

o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, z dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. szkoleń poligonowych, szkoleń rezerw 

osobowych, osiągnięcia wyższych stanów gotowości bojowej, w sytuacjach kryzysowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), w okresie mobilizacji i szkolenia po okresie mobilizacyjnego 

rozwinięcia) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zwiększenia, w stosunku do wcześniej złożonych zamówień, ilości i częstotliwości 

dostaw, własnym transportem i na koszt, do miejsc stacjonowania jednostek 

wojskowych lub miejsca szkoleń poligonowych lub innych, wskazanych przez 

Zamawiającego, na terenie kraju, przy zachowaniu cen jednostkowych, określonych         

w załączniku nr 2 do umowy, 

b) zmniejszenia ilości przedmiotu umowy, w stosunku do wcześniej określonego                   

w załączniku nr 2, oraz częstotliwości dostaw przedmiotu umowy, w sytuacjach 

których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć (np. restrukturyzacja                            

Sił Zbrojnych, zmiany ilości żywionych). Wartością umowy będzie                                

wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Wykonawca 

oświadcza, że wykona przedmiot umowy, zgodnie z zapisami  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności z opisem 
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przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy (załącznik nr 2), będącego jednocześnie 

załącznikiem niniejszej umowy. 

5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

dostarczenia mniejszej ilości przedmiotu umowy w przypadku określonym w ust. 4 lit. b). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres realizowania umowy, aktualnych 

dokumentów: 

a) potwierdzenia wdrożonego systemu HACCP w formie certyfikatu systemu HACCP 

wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum 

Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad 

stosowaniem wdrożonego systemu HACCP, 

b) aktualnej decyzji administracyjnej właściwego powiatowego lekarza weterynarii 

w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania 

warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy                        

z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r.,              

poz. 824 ze zm.), lub właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie 

zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego 

zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają   do obrotu żywność 

pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia 

zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, 

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.), lub zaświadczenie  

o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 

maja 2007r., 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).  

7. Przedmiot umowy powinien odpowiadać następującym wymogom: 

1) będzie I klasy (jakości); 

2) przy ich produkcji i obrocie zachowane będą zasady przewidziane w przepisach: 

a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności; 

b) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz 

rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w 

odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego i rozporządzenia (WE) nr 

854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w 

odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 

przez ludzi oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych 

rozporządzeń; 

c) rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; 

d) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w 

sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych; 

e) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.); 

f) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR  1169/2011  z  dnia 

25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
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temat żywności, zmian rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1924/2006 (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 

dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 

2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 

2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004; 

g) Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów określonych w ust. 6 na 

każde żądanie Zamawiającego. 

9. Wykonawcy i podwykonawcy nie będący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej mogą 

wejść na teren chronionego obiektu wyłącznie po spełnieniu wymagań zawartych  

w Decyzji Nr 19/MON z 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy 

międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. 

10. Wykonawca ma obowiązek, na 5 dni przed planowaną pierwszą dostawą, przekazać                    

w formie pisemnej Zamawiającemu następujące dane: numer rejestracyjny 

samochodu(ów) dostarczających; markę(i) pojazdów; imię i nazwisko kierowcy(ów) 

wraz z adresami zamieszkania; serię i nr dowodu osobistego tych osób oraz ich 

fotografiami – w celu wydania zezwolenia na wyjazd do jednostki wojskowej. Wniosek 

można złożyć osobiście na biurze przepustek. 

 

§ 2. 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

 

1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż  

od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 
2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy są magazyny Służby Żywnościowej 21. Bazy 

Lotnictwa Taktycznego, zlokalizowane w: 

a) Świdwinie (78-301), ul. Połczyńska 32, tel./faks: …………………………….. 

b) Mirosławcu (78-651), tel./faks: ……………………………. 

c) Trzebiatowie (72-320), ul. Zagórska 21, tel./faks: ……………………………. 
* Odpowiednie miejsce dostawy zostanie wpisane w zależności od zadania, na które Wykonawca złożył 

ofertę 

3. Termin realizacji umowy, podany w dniach, zawsze dotyczy dni kalendarzowych. 

Niedopuszczalne jest używanie w umowach pojęcia „dni robocze”. 

4. Termin realizacji umowy, wskazany w dniach, liczy się zgodnie z ustawą Kodeks 

cywilny, tj. dzień podpisania umowy lub dzień odbioru placu budowy jest dniem 

zdarzenia i bieg terminu liczy się od dnia następnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni 

dzień terminu realizacji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to ostatnim dniem 

jest dzień następujący po nim. 
 

§ 3. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości dostarczonych wyrobów                       

na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). Gwarancja 

obowiązuje od daty odbioru danej dostawy. 

2. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 

przez: inspektora PIS (IW), WOMP, laboratorium Zamawiającego (także w obecności 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego) w zakresie: procesów technologicznych, 

jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, 

urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków 

socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu 

transportu towarów. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na pobieranie prób żywności i jej przebadanie we właściwym 

miejscowo (dla Zamawiającego) laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, laboratorium WOMP lub w akredytowanym laboratorium                                  

lub laboratorium spełniającym wymagania i normy PN-EN ISO/IEC 17025 (w tym 

trzykrotnie na koszt Wykonawcy) celem określenia jakości zdrowotnej i handlowej 

dostarczanych, w ramach niniejszej umowy towarów. W tym celu Wykonawca:  

a) wyraża zgodę, żeby faktura za wykonane badania była wystawiona bezpośrednio na 

wykonawcę i zobowiązuje się do jej niezwłocznego uregulowania, 

b) dokona korekty faktury na ilość i wartość pobranych próbek do badań. Zamawiający 

zleci osobom uprawnionym (próbobiorca-rzeczoznawca) pobranie prób i wykonanie 

badań w laboratorium akredytowanym w zleconym kierunku i zakresie badań,  

a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym wymagania 

normy PN –EN ISO/IEC 17025.  W przypadku braku możliwości wykonania badań 

według metod przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia, określenia metod 

równoważnych dokona Zamawiający. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z opisem 

przedmiotu zamówienia będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

reklamacyjnego. 

4. W przypadku dwukrotnego naruszenia norm jakościowych określonych umową, 

potwierdzonego przez PIS (IW), WOMP, a także przez akredytowane laboratorium lub 

laboratorium spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, bądź dwukrotnego 

potwierdzenia przez te instytucje innych nieprawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odstąpienia od umowy. 

5. Wykonawca przez okres trwania umowy poddaje się stałemu nadzorowi właściwego 

miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Inspektora Weterynaryjnego, 

Inspektora WOMP (działającego w obecności przedstawiciela PIS lub IW) w zakresie: 

procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-

higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej 

zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców                

i gotowych przetworów, sposobu transportu towarów, oraz w zakresie stosowania                            

i funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP.  

6. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego lub 

osobę upoważnioną, w jego magazynie w oparciu o podpisaną umowę, obowiązujące 

normy jakościowe oraz zgodnie z procedurami systemu HACCP dla danego Odbiorcy. 

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru dostawy, nieprawidłowości w zakresie ilości, 

asortymentu lub jakości (np. rozerwane opakowanie hermetyczne, widoczne odbarwienia, 

pleśń itp.), Zamawiający odmówi przyjęcia tych produktów. Wykonawca zobowiązuje się 

do ich wymiany w ciągu tego samego dnia, do ustalonej prze Zamawiającego godziny. 

8. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonych wyrobów 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty leczenia i przeprowadzenia 

wszelkich zabiegów sanitarnych (w tym m.in. dezynfekcji i dezaktywacji) oraz do 

wypłaty wszelkich roszczeń odszkodowawczych będących wynikiem zatrucia. 

9. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać Ustawy o ochronie danych osobowych i 

RODO (UE). 

§4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1.  Za zrealizowanie całości, określonego w § 1, przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto  ………………………………….. zł, 

powiększone o podatek od towarów i usług VAT, co daje kwotę brutto  

……………………. zł (słownie: …………………………………………………00/100).  

     Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę.  

2.  Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie 50% wartości 

wyrażonej w formularzu cenowym. 
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3.  Zamawiający zastrzega, że zamówienie określane jako prawo opcji dla poszczególnych 

części zamówienia jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie 

przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy. 

4.  Wynagrodzenie, przysługujące Wykonawcy, płatne będzie na podstawie faktur 

częściowych, wystawianych na koniec każdego tygodnia, za faktycznie wykonane 

dostawy, po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 – formularz cenowy. 

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni liczonych od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe 

wskazane na fakturze. 

6.  Za prawidłowo wystawioną fakturę Zamawiający uzna dokument zawierający ceny 

jednostkowe, zgodne z załącznikiem nr 1, ilości i terminy dostaw, miejsce dostawy 

(faktury muszą być wystawianie zgodnie z miejscem dostawy. W ramach jednego 

dokumentu nie mogą być uwzględnione dostawy do Trzebiatowa, Mirosławca i 

Świdwina). 

7.  Za termin dokonania płatności  uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

b) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów leżących po jego stronie 

– w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

c) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w § 1 ust 2 i 

ust. 4 lit. a) i b) oraz w § 3 ust. 7 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 

4 ust. 1, za każdy dzień lub godzinę opóźnienia, 

d) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokość 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

e) w przypadku potwierdzonych wynikami badań niezgodności z normami jakościowymi 

i opisem przedmiotu zamówienia dostarczanych środków spożywczych, w wysokości 

3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy 

taki przypadek. 

2. Kary umowne oblicza się według wartości brutto określonej w niniejszej umowie w § 4 

ust.1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 

z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

dostawców. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 6 

 

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

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

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. Odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
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o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 

ust. 1 umowy, gdy dwukrotnie nastąpi co najmniej 2-dniowe uchybienie terminom 

którejkolwiek z dostaw. Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 

ust. 1 umowy w przypadku określonym w § 3 ust. 4 lub gdy Wykonawca nie dotrzymuje 

innych warunków umowy w szczególności zawartych w załączniku nr 2. Termin 

odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w 

zdaniu pierwszym.   

4. Wykonawcy, w sytuacji, o której mowa w ust. 2, przysługuje jedynie wynagrodzenie 

należne mu z tytułu wykonania części zamówienia, o ile ta jest zgodna z umową, przy 

jednoczesnym zachowaniu kary umownej na rzecz Zamawiającego naliczonej od kwoty 

brutto określonej w § 4 ust.1 i wg zasad w § 5 ust. 1. 

5. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymagają formy pisemnej. Postanowienia 

niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez strony postanowień Kodeksu cywilnego 

w zakresie odstąpienia od umowy.   

 

§ 7 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, że będzie korzystał przy realizacji 

przedmiotu umowy z podwykonawców wówczas zobowiązany jest podać nazwy  

i siedziby podwykonawców, którzy będą zaangażowani do wykonania zamówienia 

jednocześnie wskazując część zamówienia, która będzie im powierzona.                                         

Lista podwykonawców zawierająca powyższe dane będzie wprowadzona do treści 

niniejszej umowy. 

2. W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę, iż zamówienie wykona  

z udziałem podwykonawców co do części zamówienia wskazanej w rzeczonym 

oświadczeniu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej 

podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, 

niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą 

powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym 

podwykonawcom, chyba, że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę                               

na takie powierzenie. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego                                           

w następujących przypadkach i zakresie: 

1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy  w następującym zakresie: 
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a) jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

b) jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, opóźnienia w przyjęciu dostawy wynikłego bez winy Wykonawcy, 

c) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłynął lub będą mogły 

mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:  

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć  

w realizacji przedmiotu umowy;  

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 

jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 

11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid–19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności  

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

2)  Wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zjawisko o charakterze zewnętrznym, 

nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami oraz za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niemożliwym do przewidzenia  

i nieuchronnym, w tym zjawisko atmosferyczne, takie jak: opady powodujące 

miejscowej czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, tornada, gradobicie, pożar, 

oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe poruszanie się po drogach 

publicznych, gwałtowne opady śniegu uniemożliwiające poruszanie się po drogach 

lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej uciążliwości przy pracach „na 

zewnątrz” – powyżej 30°C, itp.  

  Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas 

uniemożliwiający wykonanie dostawy, z zastrzeżeniem, że wystąpienie siły wyższej 

musi być potwierdzone przez służby meteo lub osoby odpowiedzialne za BHP,  

3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(prim) kodeksu 

cywilnego, 

4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – 

przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, 

odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych; 

5) przy rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie 

wynagrodzenia Wykonawcy; w przypadku gdy środki na realizację zamówienia 

zostaną cofnięte, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć; 

6) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 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 – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto).  

7)  w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy – zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy, zmiana terminu realizacji, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, 

8)  uchybienia terminu z wyłącznej winy Zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie 

w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek 

działań przedstawiciela zamawiającego, tj.: 
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- dostawa nie została przyjęta z powodu braku magazyniera; 

- termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których 

zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowymi lub 

organizacyjnymi obowiązkami Zamawiającego; 

- przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren jednostki wojskowej 

pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie, np. brak 

przygotowanych przepustek. 

9)   wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej lub wojskowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

10) zmiany obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień żołnierzy                           

do bezpłatnego wyżywienia – tj. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia  

4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej                          

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1134) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowe z dnia  

11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych                              

i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1604); 

11) zmiany wielkości opakowań jednostkowych wyrobów w przypadku zmian 

technologicznych w produkcji opakowań, 

12) wstrzymania dostaw z powodu braku wyrobu na rynku krajowym, 

13) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. szkoleń poligonowych, szkoleń 

rezerw osobowych, osiągnięcia wyższych stanów gotowości bojowej, w sytuacjach 

kryzysowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym, w okresie mobilizacji i szkolenia po okresie mobilizacyjnego rozwinięcia) 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zwiększenia, w stosunku do wcześniej złożonych zamówień, ilości                                      

i częstotliwości dostaw, własnym transportem i na swój koszt, do miejsc 

stacjonowania jednostek wojskowych lub miejsca szkoleń poligonowych lub innych, 

wskazanych przez Zamawiającego, na terenie kraju, przy zachowaniu cen 

jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy, 

b) zmniejszenia ilości przedmiotu umowy, w stosunku do wcześniej określonego                      

w załączniku nr 3,  oraz częstotliwości dostaw przedmiotu umowy,                               

w sytuacjach których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć  

(np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych, zmiany ilości żywionych). Wartością umowy 

będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw, 

 14) zmiany  w  zakresie  podwykonawców,  wskazanych  w  ofercie  do  realizacji  części 

zamówienia,  na  wniosek  złożony  przez  Wykonawcę,  z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli 

Wykonawca  powołał  się  na  spełnienie  warunków  udziału  w postępowaniu                       

na zasadach art. 22a ustawy, nowowskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych 

warunków. 

 15) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych 

z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, 

 16) wystąpienie jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość 

wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod 

rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. Wniosek o zmianę umowy 

powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy 

lub postanowień umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy.  

2.  Każda zmiana umowy musi być wprowadzona pisemnym aneksem, najpóźniej do upływu 

pierwotnego terminu realizacji. 
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 3. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 1. stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

 4.  Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 

a) zmiana danych teleadresowych, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. 

osoby wyznaczone do kontaktów lub odpowiedzialne za realizację umowy, 

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych, 

d) zmiany pracowników realizujących przedmiot zamówienia przy zachowaniu warunku 

posiadania wymaganych uprawnień przez nowo zaangażowanego pracownika. 

5. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana 

jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich 

uzasadnieniem. 

6. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie 

pisemnej (w postaci aneksu) pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w trakcie realizacji umowy są:  

po stronie Zamawiającego  – .................................................................................... 

tel. ......................................  

po stronie Wykonawcy – ……………………........................................................…  

tel. .....…………………….  

 

§ 10 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”). 

2. Zamawiający realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest 21. Baza lotnictwa Taktycznego z siedzibą 

przy  

ul. Połczyńskiej 32, 78-301 Świdwin, NIP 672-17-59-45. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego  

w Świdwinie jest p. Urszula JASIŃSKA, kontakt: 21blt.iod@ron.mil.pl, tel. 

261 533 545, 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,  

w celu: 
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych na Zamawiającym, 

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umów, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy, 

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty, 

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 
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4) Odbiorcami danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 

dokumentacja związana z realizacją umowy w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art.. 2 i nast. Ustawy 

z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego,  

w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi 

nadzoru inwestorskiego, 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów z Zamawiającym lub na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- podmioty świadczące pomoc prawną, 

- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 

- podmiot prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji zadania, o którym mowa w §1 

ust. 1, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń  

i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz okres archiwizacji, 

6) Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania – 

na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, 

7) Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 

jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 

RODO, 

8) Obowiązek podanie przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest 

warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 

wykonania umowy: konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość zawarcia  

i realizacji niniejszej umowy, 

9) W odniesieniu do danych decyzje nie będą podejmowana w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO, 

10) Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują  

w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, 

stosowne uprawnienia do wykonywani określonych czynności, dane wynikające  

z umów o pracę oraz innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

11) Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą jest Wykonawca; 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  

(w rozumieniu RODO)osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub 

oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie 

do art. 13 i 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy 

przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób  

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez 

Wykonawcę do realizacji umowy oraz uprawnień budowalnych osób skierowanych do 

realizacji umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane prze Zamawianego, 

3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 

niniejszej umowy innej osobie, ani też przelać na osobę trzecią swoich praw, 

wynikających z tej umowy. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla 

Zamawiającego. 

3. Na każdym etapie realizacji umowy, zakazuje się używania aparatów latających nad 

terenami i obiektami wojskowymi. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 
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………………………………   
pieczęć Wykonawcy   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
(Mirosławiec) 

 
 Oświadczam, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. 

zagrożenia kryzysowego, zabezpieczenia w czasie osiągania gotowości do 

podjęcia działań oraz likwidacji klęsk żywiołowych, zobowiązuję się do 

dostarczenia n/w asortymentu,  określonego w maksymalnych ilościach 

dobowych, w dowolne, wskazane przez Zamawiającego miejsce, bez 

dodatkowych roszczeń finansowych, tj. w ramach kwoty określonej w umowie  

i po cenach jednostkowych zawartych w załączniku cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

……..….………………                                                                                              

/podpis Wykonawcy/ 

……………………………  

           /miejsce, data/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. ASORTYMENT J.m. 

MAX 

DOBOWE 

ILOŚCI 

UWAGI 

1. Dorsz mrożony filet kg 300  

2. Morszczuk mrożony filet kg 100  

3. Śledzie solone matiasy filety kg 320  

4. Makrela wedzona tusza kg 200  



13 

 

 
 
 

………………………………   
pieczęć Wykonawcy   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
(Świdwin) 

 
 Oświadczam, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. 

zagrożenia kryzysowego, zabezpieczenia w czasie osiągania gotowości do 

podjęcia działań oraz likwidacji klęsk żywiołowych, zobowiązuję się do 

dostarczenia n/w asortymentu,  określonego w maksymalnych ilościach 

dobowych, w dowolne, wskazane przez Zamawiającego miejsce, bez 

dodatkowych roszczeń finansowych, tj. w ramach kwoty określonej w umowie  

i po cenach jednostkowych zawartych w załączniku cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

……..….………………                                                                                              

/podpis Wykonawcy/ 

……………………………  

           /miejsce, data/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. ASORTYMENT J.m. 

MAX 

DOBOWE 

ILOŚCI 

UWAGI 

1. Dorsz mrożony filet kg 300  

2. Morszczuk mrożony filet kg 100  

3. Śledzie solone matiasy filety kg 320  

4. Makrela wedzona tusza kg 200  
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………………………………   
pieczęć Wykonawcy   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
(Trzebiatów) 

 
 Oświadczam, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. 

zagrożenia kryzysowego, zabezpieczenia w czasie osiągania gotowości do 

podjęcia działań oraz likwidacji klęsk żywiołowych, zobowiązuję się do 

dostarczenia n/w asortymentu,  określonego w maksymalnych ilościach 

dobowych, w dowolne, wskazane przez Zamawiającego miejsce, bez 

dodatkowych roszczeń finansowych, tj. w ramach kwoty określonej w umowie  

i po cenach jednostkowych zawartych w załączniku cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

……..….………………                                                                                              

/podpis Wykonawcy/ 

……………………………  

           /miejsce, data/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. ASORTYMENT J.m. 

MAX 

DOBOWE 

ILOŚCI 

UWAGI 

1. Dorsz mrożony filet kg 270  

2. Morszczuk mrożony filet kg 90  

3. Śledzie solone matiasy filety kg 280  

4. Makrela wedzona tusza kg 180  


