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Nr referencyjny postępowania: BUR.271.3.2022 
Załącznik nr 4 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy 

 
UMOWA NR BUR.272…. 2022  

na dostaw ę 
 
zawarta w dniu ........ 2022 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra - Bursa, ul. Botaniczna 60, 65-392 
Zielona Góra, reprezentowanym przez Pana Dariusza Łado - dyrektora szkoły, działającego na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, przy kontrasygnacie 
Pani Anety Tomiak  - głównej księgowej, zwanym dalej w treści umowy Zamawiaj ącym  z jednej strony, 
a ……………………. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w …………… pod nr KRS 
…………, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ………..; NIP…………., 
Regon……………… reprezentowanym przez ………………………  lub  (imię) …….. (nazwisko) 
………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) …………, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą (imię) …… (nazwisko) …….. (nazwa handlowa) ………. adres stałego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej ………… , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, zwanym dalej w treści umowy Wykonawc ą z drugiej strony, zwani łącznie Stronami 
umowy. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 r. z późn. zm.), bez przeprowadzenia negocjacji, została 
zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Bursy, 
przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w czasie trwania umowy wg 
wskazanego asortymentu oraz po cenach wymienionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 
załącznik nr 1  do umowy. 

3. Dostawca oświadcza, że dostarczony towar będzie dopuszczony do obrotu handlowego i 
odpowiadał obowiązującym normom i przepisom obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, w 
szczególności: 
a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2021 z późn. zm.); 
b) ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1753);  
c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z późn. 

zm.); 
d) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z 

późn. zm.); 
e) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 630 z późn. zm.); 
f) Rozporządzeniem (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 (Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
15, t. 6, str. 463); 

g) Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319); 

h) Rozporządzeniem (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 (Dz.Urz. UE L 338 z 
13.11.2004, str. 4); 

i) Rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 
(Dz.Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, 
str. 200); 
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j) Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 
pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14); 

k) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16);  

l) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 160/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 
2000/13/WE (Dz.Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34); 

m) Rozporządzeniem (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 
produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
(Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75); 

n) Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu 
do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE 
L 139 z 30.04.2004, str. 206); Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75) i w 
ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1753); 

o) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 
r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (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, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 
2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 
18, z późn. zm.). 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesi ęcy,  
począwszy od dnia 2 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r., z wyłączeniem dni wolnych od nauki 
- włącznie z tym dniem, w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy osiągnie 
wartość minimalnego wynagrodzenia dla Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się 
zrealizować dostawy towaru do momentu, w którym wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
umowy osiągnie maksymalną wartość określoną w § 3 ust. 3 umowy. 

§ 3 
WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE  

1. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, objęte przedmiotem umowy na podstawie 
złożonej oferty, przyjmuje się w cenach jednostkowych, zgodnie ze wzorem kalkulacji dostaw 
towaru, zawartym w ofercie Wykonawcy , stanowiącej załącznik nr 1  do umowy. 

2. Warto ść minimalnego  wynagrodzenia Wykonawcy jest ceną wynikającą z przewidywanego 
ilościowego wyliczenia zakresu przedmiotu zamówienia określoną w kwocie netto ...................zł + 
należny podatek VAT w kwocie .............. zł, co daje minimalne wynagrodzenie umowne brutto 
.................................... zł (słownie: ........................................... złotych …/100), z zastrzeżeniem 
zapisu określonego ust. 4. 

3. W przypadku, gdy minimalna ilość towaru będzie większa niż określono w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia korzystając 
z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu do maksymalnej warto ści  przedmiotu zamówienia, 
określonego w Formularzu ofertowym, tj. do kwoty netto ...................zł + należny podatek VAT w 
kwocie .............. zł, co daje maksymalne wynagrodzenie umowne brutto ................... zł (słownie: 
........................................... złotych …/100). Zakres opcji stanowi zwiększenie od 25% wolumenu 
ilości dostarczanego towaru, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. Podana cena minimalna brutto nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy, gdyż wynikać 
będzie z przewidywanego ilościowego wyliczenia minimalnego zakresu przedmiotu zamówienia, 
które może ulec zmniejszeniu maksymalnie do 20%. Zatem cena, jaką zapłaci zamawiający 
wybranemu wykonawcy, będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonego towaru przez wykonawcę 
w ramach realizowanej dostawy, pomniejszonego o maksymalnie do 20% przewidywanej wartości 
minimalnej zamówienia. 

5. Warunki skorzystania z prawa opcji:  
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a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb 
Zamawiającego; 

b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy;  
c) wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na 

warunkach opisanych w niniejszej umowie; 
d) zastosowanie prawa opcji nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu; 
e) zamówienie realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Brak 

złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w 
stosunku do zamawiającego; 

f) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić wyłącznie po zabezpieczeniu środków w planie 
finansowym zamawiającego. 

6. Faktury (częściowe) za zamówiony towar będą dostarczane przez Wykonawcę wraz z towarem. 
Fakturę należy wystawić na adres: 
Nabywca:   
Miasto Zielona Góra  
ul. Podgórna 22 
65- 424 Zielona Góra  
NIP 973-100-74-58 
Odbiorca : 
Bursa 
ul. Botaniczna 60 
65- 392 Zielona Góra  

7. Płatności będą realizowane metodą podzielonej płatności tylko na rachunek bankowy widniejący 
w dniu realizowania płatności w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) zwanym dalej wykazem podatników VAT lub na wirtualny rachunek 
bankowy powiązany z rachunkiem rozliczeniowym widniejącym w dniu realizowania płatności w 
wykazie podatników VAT. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie zamawiającego 
o wszelkich zmianach rachunków, o których mowa wyżej, w szczególności o wykreśleniu jego 
rozliczeniowego rachunku bankowego z wykazu podatników VAT lub utraty charakteru czynnego 
podatnika VAT. 

8. Wykonawca może złożyć fakturę elektronicznie. Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami zamówień 
jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw 
gospodarki pod adresem https://efaktura.gov.pl/. Wykonawca obowiązany jest wtedy do wysyłania 
faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego „platformą” – nr 
PEPPOL (NIP) 9291438325 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2-3 jest wynagrodzeniem umownym, które uwzględnia 
wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: 
koszty transportu i ubezpieczenia pojazdów wykonawcy, załadunku, rozładunku, wniesienia, 
podatki, akcyzę, należne narzuty, zyski, opłaty, koszty dezynfekcji, itp. 

10. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
poleceniem przelewu wynagrodzenia na konto i rzecz Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie za częściowe dostawy zamówionego towaru obliczone zostanie w oparciu o ilość 
faktycznie dostarczonego towaru, pomnożonego przez cenę jednostkową wynikającą z oferty 
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1  do umowy. 

12. Strony ustalają, że zapłata za poszczególne partie towaru dostarczonego do magazynu 
Zamawiającego następować będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę konto bankowe w 
terminie nie pó źniej ni ż 30 dni , licząc od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcę. 

13. W przypadku zgłoszenia reklamacji lub stwierdzenia przed terminem zapłaty wad dostarczonych 
towarów, zapłata nastąpi nie wcześniej niż w terminie 30 dni , licząc od daty rozpatrzenia reklamacji 
lub dostarczeniu towaru wolnego od wad. 

14. Nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony towar nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku dalszych dostaw. Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek 
ustawowych wyłącznie po upływie terminu płatności, z uwzględnieniem czasu usunięcia wad 
dostarczonego towaru. 

15. Ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1  do umowy mogą odpowiednio: 
a) może być waloryzowana, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, ogłaszanych w Komunikacie Prezesa GUS, nie wcześniej niż po upływie I kwartału 
2023 r. realizacji przedmiotu umowy i nie częściej jednak niż raz na kwartał. Podstawą do 
wystąpienia o waloryzację przysługuje Wykonawcy, jeżeli ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, wzrosły w danym kwartale, w stosunku do kwartału poprzedniego o 
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co najmniej 1,5%. Zamawiający dokona waloryzacji cen poszczególnych produktów o aktualny 
wskaźnik wzrostu cen w kwartale ostatnim, podanym w Komunikacie Prezesa GUS – tylko w 
uzasadnionych przypadkach, albo 

b) ulegać wzrostowi w sytuacjach, kiedy ceny rynkowe wzrastają wskutek sytuacji społeczno-
gospodarczej w kraju, w stosunku do cen oferowanych w Formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik nr 1  do umowy, jednak nie więcej niż do 12% wartości zaoferowanej netto towaru, 
którego podwyżka dotyczy oraz nie częściej niż raz na kwartał, i nie wcześniej niż po upływie II 
kwartału 2023 r.  realizacji umowy – po negocjacjach cen, 

c) obniżone, jeśli wystąpiła sytuacja odwrotna niż określona w lit. a-b - zastosowanie obniżonych 
cen nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. 

16. Wykonawca ma prawo każdorazowo zastosować upust/rabat  na dostarczony towar korzystny dla 
Zamawiającego, jeżeli wystąpią okoliczności wpływające na jego udzielenie. 

17. W czasowym okresie zwolnienia z VAT, zgodnie z obow iązującymi przepisami prawa, 
Wykonawca b ędzie stosował i naliczał ceny obni żone o nale ży podatek VAT, a w przypadku 
całkowitego zwolnienia towaru na „0” VAT, b ędzie stosował zaoferowane ceny netto.  

18. Podwyższenie cen jednostkowych może być dokonana na pisemny wniosek strony inicjującej, która 
zobowiązana jest złożyć pisemne uzasadnienie zmiany ceny jednostkowej zamawianego towaru. 
Podwyższenie cen jednostkowych wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. 

19. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

20. Za uchybienia ujawnione przez właściwe instytucje kontrolne (np. przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną, Państwową Inspekcję Weterynaryjną, itp.), wynikające ze świadczonej przez 
Wykonawcę usługi, której następstwem będą m.in. nałożone mandaty (kary) odpowiada i pokrywa 
Wykonawca. 

21. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez 
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o 
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej 
rodzącej taki skutek. 

§ 4 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJ ĄCEGO i WYKONAWCY  

1. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcą…………e-mail………tel. 
……………………….. 

2. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktowania się z Zamawiającym…… e-mail……………… tel. 
…………………………. 

3. Językiem umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji umowy jest język polski. Dotyczy to 
także całej komunikacji między stronami. Strony dopuszczają przesyłanie korespondencji faksem 
lub pocztą elektroniczną. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-2 może nastąpić po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie 
stronę umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 
§ 5 

ODBIÓR i REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca dostarczać będzie towar sukcesywnie (partiami), wg złożonego zapotrzebowania, do 
magazynu Zamawiającego znajdującym się w Bursie, przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze . 
Odbioru towaru dokonują upoważnieni pracownicy Zamawiającego, potwierdzając zgodność 
dostawy pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie odbioru (np. protokole, WZ 
Wykonawcy).  

2. Zamówienia będą składane telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
3. Wykonawca będzie realizował dostawy w dni robocze (codziennie) , w godzinach od 5.00 do 6.00  

lub wyj ątkowo  w dniach i godzinach ustalonych przez strony umowy, z wyłączeniem dni wolnych 
szkoły. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionej partii towaru własnym transportem i na 
własny koszt do magazynu Zamawiającego. 

5. Środki transportowe, którymi będą realizowane dostawy muszą zapewniać warunki przewożenia i 
przechowywania wymagane dla towaru objętego przedmiotem zamówienia oraz muszą posiadać 
decyzje właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą 
spełnienie warunków sanitarno-higienicznych do przewozu towarów objętych przedmiotem 
zamówienia. 

6. Warunki transportu zamówionego towaru będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
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(GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). 
7. Zamówiony towar musi być dostarczony do Zamawiającego o wysokiej jakości tj. I-go gatunku, w 

hermetycznych i nienaruszonych opakowaniach z widocznym terminem przydatności, nie krótszym 
niż 2/3 okresu przydatno ści  do spożycia przewidzianego dla danego towaru, pozbawiony 
zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych, chemicznych, i innych. 

8. Opakowania winny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Powinny 
zawierać na opakowaniu co najmniej: nazwę i adres producenta lub dystrybutora; nazwę towaru; 
klasę jakości; datę produkcji lub termin przydatności do spożycia; ilości sztuk w opakowaniu; wagę 
oraz warunki przechowywania. 

9. Podstaw ą nie przyj ęcia towaru mog ą być w szczególno ści : uszkodzone opakowania, towar 
przeterminowany, obce posmaki, nieprzyjemny zapach świadczący o nieświeżości, nalot pleśni, 
nietypowa barwa, obecność szkodników lub ich pozostałości, uszkodzenia mechaniczne, 
zabrudzenia, obecność bakterii salmonella, i inne. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne 
dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić aktualne dokumenty 
potwierdzające wyniki badania lub jakość dostarczonego towaru, wymagane przez System Analizy 
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej w skrócie HACCP , w tym np. decyzję 
organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej-
Epidemiologicznej, dotyczącą możliwości produkcji lub wprowadzenia do obrotu dostarczanego 
towaru oraz warunków jego transportu. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia kontroli przez właściwą Państwową Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną, zwaną dalej w skrócie PPSS-E, w szczególności do: pobrania prób 
towaru w celu zbadania jakości dostarczonego towaru; zbadania surowców użytych do produkcji; 
oceny higieny osobistej zatrudnionego personelu; warunków magazynowania towaru; sposobu 
transportu towaru; sprawdzenia gramatury dostarczonego towaru, i itp.  

12. W przypadku dostarczenia przez wykonawcę towaru o złej jakości, czyli z tzw. wadą towaru  
opisaną w ust. 9 , stwierdzoną w dniu dostawy przez Zamawiającego, to Zamawiający odmówi jego 
przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w ciągu 24 godzin  na 
wolny od wad lub w terminie ustalonym przez strony umowy.  

13. W razie dostarczenia towaru z tzw. wadą towaru , której nie można było stwierdzić w trakcie odbioru 
towaru zamawiający ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 24 godzin  od jej wykrycia, a Wykonawca 
jest zobowiązany wymienić reklamowany towar na pełnowartościowy w ciągu 24 godzin na wolny 
od wad , lub w terminie ustalonym przez strony . 

14. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż 
do godz. 12.00 w dniu nast ępnym  (roboczym), po dacie zgłoszenia wady towaru. 

15. W przypadku odmowy odbioru towaru przez Zamawiającego i nie usunięcia reklamacji w terminie 
określonym w ust. 12-14, a także czasu usunięcia wszelkich niezgodności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia jest ryzykiem wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji przedmiotu 
umowy i stanowi podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1. 

16. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający ma prawo do pobrania za pośrednictwem 
właściwej PSS-E próbki towaru i przekazania jej do zbadania w specjalistycznym laboratorium. 
Orzeczenie PSS-E, stanowi ostateczną podstawę do określenia jakości towaru. Koszty badań 
laboratoryjnych ponosi strona, która błędnie oceniła jakość towaru. 

17. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca 
po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustali sposób i termin dostarczenia partii towaru wolnej od wad w 
terminie 2 dni  roboczych , licząc od daty wydania orzeczenia, bez żądania dodatkowych opłat z 
tego tytułu, lub w terminie ustalonym przez strony umowy. Dostarczona partia towaru podlega 
odbiorom ilościowym i jakościowym. 

18. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii towaru wolnej od wad, Zamawiający może 
zakupić samodzielnie towar po cenach nie wyższych niż zaoferowana przez wykonawcę, a 
wykonawca zwróci jego równowartość, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

19. Zgłaszanie reklamacji przez Zamawiającego może być dokonywane telefonicznie, pocztą 
elektroniczną lub pisemnie, w takim przypadku Wykonawca potwierdzi na piśmie lub drogą 
elektroniczną fakt otrzymania zgłoszenia. Wykonawca może wysłać potwierdzenie otrzymania 
zgłoszenia reklamacji SMS na wskazany nr telefonu komórkowego Zamawiającego w § 4 umowy, 
a następnie potwierdzić na piśmie lub drogą elektroniczną. 

20. Jeżeli wykonawca dostarczy towar o obniżonej jakości, a Zamawiający zgodzi się na przyjęcie tego 
towaru, to cena dostarczonej partii towaru zostanie obniżona o uzgodniony przez strony umowy 
protokolarnie wskaźnik obniżki. 

21. Wykonawca winien przestrzegać procedur higieniczno-sanitarnych dotyczących higieny rąk, 
środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących 
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dopuszczonych w kontakcie z żywnością oraz przeciwdziałać zakażeniu personelu własnego i 
Zamawiającego wirusem COVID-19 lub jego pochodnymi. 

22. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

23. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez 
przepisy prawa i umowę, przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią umowy z 
uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania 
Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie umowy. 

24. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie wpływa na możliwość skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub umowy w 
przypadku nienależytego wykonania umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, 
dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania umowy 
zostanie ujawniony po dokonaniu odbioru. 

25. Za uchybienia ujawnione przez właściwe instytucje kontrolne (np. przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną, Państwową Inspekcję Weterynaryjną, itp.), wynikające ze świadczonej przez 
Wykonawcę dostaw, której następstwem będą m.in. nałożone mandaty (kary) odpowiada i pokrywa 
Wykonawca. 

§ 6 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE  

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  
a) w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 umowy, 

gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 
b) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w stosunku do wyznaczonego terminu przez strony umowy, 

w wysokości 0,05% wartości brutto dostarczanej partii (części) towaru, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu stwierdzonej wady towaru lub nierozpatrzenia reklamacji, w stosunku do 
terminów określonych w § 5 ust. 12-14 umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto dostarczanej 
partii (części) towaru, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na jej 
usunięcie lub rozpatrzenie reklamacji.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 umowy w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, chyba że wystąpią okoliczności, 
o których mowa w § 7 ust. 2 umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze 
zdarzeń wskazanych w ust. 2 zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy za daną partię towaru, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
cywilnego. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 
wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 umowy. 

7. W pozostałych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, naprawienie szkody następuje na 
warunkach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu odstępuje od umowy w części niewykonanej 

(ex nunc). 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego 

wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności w sposób niezgodny z umową, SWZ oraz 
wskazaniami Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, w przypadku:  
a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przystąpienia do likwidacji jego firmy, 
b) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji jego 

majątku, które może utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie potrzeb wierzyciela. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie 14 dni  

od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy terminu 
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dodatkowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności rażącego naruszenia 
postanowień niniejszej umowy: 

a) gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonywania dostawy w terminie jednego dnia  od dnia złożenia 
zamówienia albo pozostaje w zwłoce z realizacją dostaw przekraczającej 1 dzień od zgłoszenia 
zamówienia, 

b) podwyższa ceny towaru niezgodnie z treścią niniejszej umowy, 
c) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie dostaw na okres dłuższy niż 3 dni 

robocze i pomimo wezwania Zamawiającego nie podjął realizacji dostaw w okresie 3 dni roboczych, 
od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy, 

d) co najmniej trzykrotnej nieterminowej dostawy części/partii towaru, 
e) co najmniej trzykrotnego dostarczenia towaru o złej jakości, opisanej w szczególności w § 5 ust. 9 

umowy, 
f) co najmniej dwukrotnej odmowy odbioru wadliwego towaru lub nierozpatrzenia reklamacji w 

terminach określonych w § 5 ust. 12-14 umowy, 
g) uzyskania co najmniej dwukrotnego negatywnego wyniku badanego towaru, stwierdzonego przez 

właściwą Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.  
6. Dopuszcza się możliwość wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę w przypadku, kiedy dalsze 

wykonanie umowy stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, w szczególności wystąpienia zdarzenia losowego (np. w wyniku nagłej choroby 
lub wypadku). 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty związane z 
odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

8. Odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy wymaga formy pisemnej (oświadczenia strony) pod 
rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Oświadczenie 
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listem poleconym na jego adres, za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

§ 8 

ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy. W 
przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie wykonawcy ulega 
zmianie wyłącznie w odniesieniu do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec 
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek 
podatków ulega zmianie kwota należnego podatku. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, 
wykonawca winien wystąpić do zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące jaki wpływ 
mają te zmiany na koszty wykonania umowy. Uzasadnienie winno zawierać w szczególności 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie oraz 
wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wykonawca dokona samodzielnie zmiany ceny 
towaru z dniem obowiązywania przepisów prawa – zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksu do 
umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 

skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, 
numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między stronami osób reprezentujących Wykonawcę, w tym w wyniku sukcesji; 

2) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych po stronie Zamawiającego; 
3) kiedy nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia zmian w umowie, 

aniżeli wcześniej zakładano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w brzmieniu z 
chwili otwarcia ofert, a zmiany te mają istotny wpływ na realizację zamówienia. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała 
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możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia 
dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, co 
wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia 
odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu 
wykonania umowy maksymalnie o okres, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 
ofertą do dnia zawarcia umowy; 

2) jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający np. 
wydłużenie terminu trwania czynności poza terminy umowne lub jej braku po stronie 
Zamawiającego, polecenia wstrzymania wykonywania dostawy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania 
umowy może być przedłużony o czas niezbędny do wykonania dostawy, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
5. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, 

spełnienie sposobu wykonania umowy i z tym związanych wzajemnych świadczeń byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. W takim 
przypadku strony umowy rozważą interes każdej ze stron, zgodnie z zasadami współżycia 
społecznego, określając sposób realizacji umowy, a jeżeli strony umowy nie znajdą polubownego 
rozwiązania i wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe, w szczególności z powodu siły 
wyższej , umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 30-dniowego  okresu wypowiedzenia. 

Przez sił ę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne o charakterze przypadkowym lub 
naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takim nad którym człowiek nie panuje oraz nie miał 
możliwości zapobieżenia jego skutkom, a w szczególności: wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk 
przyrody, tj.: trzęsienia ziemi, powodzie, huragany; działania wojenne czy gwałtowne rozruchy, strajki, 
bunty oraz poprzez wydane akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować. Siłą wyższą 
jest także każde zdarzenie o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu, lub nawet zdarzeniem 
przemożnym – w momencie, w którym występuje lub wymyka się spod ludzkiej kontroli, np. epidemia, 
pandemia, itp. zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 
6. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia (podwyższenia lub obniżenia) w przypadkach: 
a) określonych w § 3 ust. 15 lit. a-b umowy; 
b) gdy zmiana ceny za dostawę towaru będzie korzystna dla Zamawiającego, w szczególności 

zastosowania przez Wykonawcę upustu/rabatu lub spadku cen towarów na rynku krajowym -
zmiana ta nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. 

7. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w zależności od tego, czy okoliczności związane z 
wystąpieniem epidemii lub pandemii wpływają na należyte wykonanie umowy, czy też mogą 
wpłynąć na należyte wykonanie umowy. Jeżeli Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności 
związane z wystąpieniem epidemii lub pandemii wpływają na należyte wykonanie przedmiotu 
umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy - zmiana wymaga wprowadzenia 
aneksu do umowy. 

8. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji dostaw lub zmniejszenie zakresu świadczenia dostaw, w 
przypadkach określonych w art. 125a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r., poz. 1082 z 
późn. zm.), w szczególności zawieszenia zajęć szkolonych na czas oznaczony z powodu 
wystąpienia temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 
uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów.  

9. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 
spełnienia sposobu wykonania umowy i z tym związanych wzajemnych świadczeń, które byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. W takim 
przypadku strony umowy rozważą interes każdej ze stron, zgodnie z zasadami współżycia 
społecznego, określając sposób realizacji umowy, a jeżeli strony umowy nie znajdą polubownego 
rozwiązania i wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe umowa może zostać rozwiązana 
z zachowaniem 30-dniowego lub terminu uzgodnionego przez strony okresu wypowiedzenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania wolumenu ilości towaru w zakresie nie 
większym niż do 20% wolumenu poszczególnego sortymentu towaru, określonego w załączniku nr 
2A, stanowiącym załącznik nr 1  do umowy. 

11. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę wraz z podaniem uzasadnienia. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
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1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do przestrzegania przepisów, określonych w 
rozporządzeniu 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim są 
do tego zobowiązane, zgodnie z tymi przepisami. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w 
zakresie przetwarzania danych osobowych w następstwie czego Zamawiający, jako administrator 
danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do 
wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów karą grzywny, wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2176 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze żeniem 
ust. 4  poni żej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w 
zakresie firmy. 

5. Dane mogą przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności PSS-E, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innym organom, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia łamania 
przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w 
wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§ 10 
MEDIACJE 

7. Stosownie do postanowień art. 591 ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie 
majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku 
sporu wynikającego z realizacji przedmiotowej umowy, jest zobowiązana do złożenia wniosku 
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej. 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

zamawiającego, jeden dla wykonawcy. 
 
WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY: 
 
1. Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy (Formularz oferty + załącznik nr 2A)  
 

ZAMAWIAJ ĄCY:          WYKONAWCA:  
 


