Powiat Płoński

UMOWA Nr….…/2021

załącznik nr 3

zawarta w dniu …………..2021 r. w Płońsku pomiędzy Powiatem Płońskim z siedzibą
w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP 567-178-84-08 reprezentowanym przez:
…………………….– Dyrektora …………………………….,
………………………………………………………..,
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Płońskiego zwanym
dalej Zamawiającym
a…………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
zawarta z Wykonawcą wybranym stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Płońsku
(Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Płońskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych) oraz Regulaminem wspólnego przygotowania,
przeprowadzania postępowań i udzielania zamówienia przez jednostki organizacyjne Powiatu
Płońskiego (Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Płońskiego z dnia 11 maja 2021 r.) umowa
następującej treści:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa żywności do jednostek Powiatu w zakresie dotyczącym:
mrożonych warzyw, owoców, potraw, ryb– zgodnie z ofertą i arkuszem cenowym
Wykonawcy oraz Zaproszeniem do złożenia oferty (zw. dalej Zaproszeniem) i
załącznikami do niego.
Podane w arkuszu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wielkości mają
charakter szacunkowy oraz służą porównaniu i ocenie ofert. Zamawiający nie będzie
zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu
podanego w arkuszu w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu
posiadanych środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony do zamówienia innego
niż określony w arkuszu asortymentu po cenach rynkowych netto obowiązujących u
Wykonawcy w dniu zakupu.
Zamawiający zastrzega, że zaoferowane przez Wykonawcę ceny netto są stałe w okresie
obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązuję się świadczyć dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
W przypadku konieczności zmiany asortymentu dostaw, spowodowanego zmianą
wielkości opakowania, zaprzestaniem produkcji lub zmianą technologii produkcji towaru
wyszczególnionego w arkuszu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę towaru
zastępczego, z ceną nie przekraczającą ustalonej w arkuszu cenowym.
§2
Miejsce i termin realizacji

1. Dostawy będą realizowane przez okres 12 m-cy od dnia przekazania dyspozycji
Zamawiającego drogą telefoniczną lub elektroniczną do dnia 31.12.2022 r. lub do
wyczepiania środków finansowych z zastrzeżeniem zmian umowy.
2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, poprzez złożenie zamówienia
telefonicznie/pocztą elektroniczną w dniu poprzedzającym realizacje zamówienia w
terminie i miejscu wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany
będzie dostarczyć zamówiony towar po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Dostawy, o których mowa w § 1 ust.1. będą realizowane na własny koszt i ryzyko
Wykonawcy, transportem przystosowanym do przewozu żywności oraz rozładunku
towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego w jego
magazynach.
4. Zamawiający dostarczy informację o zapotrzebowaniu na towar – z co najmniej 1 –
dniowym wyprzedzeniem lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu dostawy (chyba, że
Załącznik nr 1 do umowy mówi inaczej)
5. Przyjęcia dostaw odbywać się będą w terminach i godzinach uzgodnionych z
Zamawiającym.
6. W przypadku niezrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie Zamawiający może
odmówić jej przyjęcia.
7. Z realizacji dostaw w terminie nie zwalnia Wykonawcy inwentaryzacja prowadzona w
jego siedzibie lub magazynie.
8. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego zobowiązana jest
do niezwłocznego pisemnego przekazania uwag Wykonawcy oraz Zamawiającemu w
zakresie nieprawidłowości dotyczących przedmiotu umowy.
§3
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się
1) dostarczać odpowiednie partie zamówionego towaru przez cały okres obowiązywania
umowy.
2) do dostawy produktów świeżych i pierwszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z
obowiązującymi normami.
3) do dostaw przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego wg asortymentu i ilości
zgodnej z zamówieniem, własnym transportem lub za pośrednictwem firmy
spedycyjnej/kurierskiej, z zachowaniem wymogów transportu żywności, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
4) do umieszczenia na opakowaniu zawierającym dostarczany przedmiot umowy nazwy i
adresu zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego oraz zapisu „dostarczyć do
………………….(nazwa jednostki powiatu)– niniejszy wymóg dotyczy zarówno dostaw
przedmiotu umowy realizowanych własnym transportem jak również za pośrednictwem
firmy spedycyjnej/kurierskiej;
5) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za realizację dostaw
wobec Zamawiającego oraz organów kontroli; W przypadku dostaw przedmiotu umowy za
pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej odpowiedzialność za nieterminową realizacje
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Warunki transportu muszą odpowiadać wymogom
sanitarnym i przepisom HACCP. Wydanie towaru obejmuje rozładunek w miejscu dostawy
co zostanie potwierdzone protokołem dostawy.
6) do podjęcia natychmiastowego działania w likwidacji nieprawidłowości zgłoszonych
przez Zamawiającego;
7) do przedstawienia na prośbę Zamawiającego aktualnego protokołu pokontrolnego

właściwej miejscowo odpowiednio: Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej
Inspekcji Weterynaryjnej;
8) do stosowania na fakturze VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy
identycznej nazwy przedmiotu umowy jak podana w arkuszu cenowym w kolumnie „Nazwa
i opis przedmiotu zamówienia”
9) w przypadku konieczności zmiany asortymentu dostaw, spowodowanego zmianą
wielkości opakowania, zaprzestaniem produkcji lub zmianą technologii produkcji towaru
wyszczególnionego w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik do umowy wykonawca
przedstawi zamawiającemu ofertę towaru zastępczego, z ceną nie przekraczającą ustalonej
w arkuszu cenowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności jemu należnych bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do wysokości nie niższej
niż 10.000 zł w zakresie prowadzonej działalności obejmującym również odpowiedzialność
ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane,
dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze) oraz spowodowane przez
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz przedstawi stosowny dokument
ubezpieczenia na pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności, o którym
mowa powyżej przez cały okres związania niniejszą umową. W przypadku, gdy z
przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 3 wynika, że okres
ubezpieczenia jest krótszy niż okres związania umową, jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy,
bądź też suma ubezpieczenia uległa obniżeniu, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia, w celu wypełnienia zobowiązania, o którym mowa
powyżej i przedłożenia na wezwanie Zamawiającemu dowodu potwierdzającego jej
zawarcie.
5. W przypadku niewypełnienia obowiązku określonego w ust. 3 i 4 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień braku spełnienia
obowiązku określonego w ust. 3 i 4 do dnia jego realizacji. W przypadku niedostarczenia
dokumentu ubezpieczenia lub odnowienia/kontynuacji w terminie 14 dni od dnia wezwania
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów leczenia osób
poszkodowanych i przeprowadzenia zabiegów sanitarnych oraz do zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych wynikających z zatruć dostarczonymi środkami spożywczymi.
§4
Szczegóły realizacji dostaw
1. Wykonawca dostarczy zamawiane produkty na własny koszt i ryzyko, transportem
przystosowanym do przewozu żywności i odpowiadającym obowiązującym w tej
sprawie przepisom.
2. Wykonawca, wniesie i złoży dostarczone produkty w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, w jego magazynach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas transportu
i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za braki, wady i uszkodzenia powstałe w
czasie przewozu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
4. Umowa realizowana będzie na podstawie telefonicznej lub elektronicznej informacji,
podanej Wykonawcy przez odpowiedzialnego pracownika zamawiającego, dotyczącej
ilości, asortymentu, dnia i godziny oczekiwanego przedmiotu dostawy-zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy.

§5
Odbiór ilościowy, jakościowy i reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru towaru, niezgodności ze złożonym
zamówieniem, braku ilościowego, wady jakościowej lub innej dyskwalifikującej
dostawę, Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda
wymiany towaru na wolny od wad oraz zgodny ze złożonym zamówieniem.
Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w ciągu 24 godzin (chyba że załącznik nr 1 do
umowy stanowi inaczej) dokonać wymiany na towar zgodny z pierwotnym
zamówieniem pod względem ilości i jakości oraz wolny od wad. Wymiana towaru
odbędzie się na koszt Wykonawcy.
2. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego co do
kwestionowanej niezgodności lub wady dostawy, Zamawiający sporządzi stosowny
protokół reklamacji.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji dotyczących wady
dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia
swojego stanowiska w terminie 24 godzin (chyba że załącznik nr 1 do umowy stanowi
inaczej) od zaistnienia okoliczności.
4. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego,
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczy partię towaru wolną od wad w
terminie 24 godzin (chyba że załącznik nr 1 do umowy stanowi inaczej), bez
dodatkowych opłat z tego tytułu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych badań
kontrolnych dostarczanego towaru. Badania takie odbywać się mogą w
specjalistycznych laboratoriach wskazanych przez Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium wady towaru Wykonawca bezwzględnie
zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia kosztów tych badań, po pisemnym
wezwaniu go przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty świeże, pełnowartościowe, należytej
jakości w pierwszym gatunku, w terminie, ilościach i asortymencie określonym przez
Zamawiającego-, dostarczane z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 1 do umowy.
8. Towar będzie dostarczany w opakowaniach z materiałów dopuszczonych do kontaktu
z żywnością.
9. Cechy dyskwalifikujące do odbioru: oznaki rozmrożenia, zbrylone i wyczuwalne kostki
lodu lub zmrożony w bryły produkt.
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien dołączyć do wskazanej partii dostawy
przedmiotu umowy: atest, certyfikat, etykietkę, metkę fabryczną, w tym również
informację w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytku dane produktu
w szczególności dot. nazwy produktu, wykazu i ilości składników lub kategorii
składników, określające zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub
termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub
przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta.
11. Dostarczane produkty spożywcze muszą spełniać wymagania wynikające
z obowiązujących przepisów prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności, winny
odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i
obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Jakość dostarczanych produktów oraz
sposób ich dostawy winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla
produktów pierwszego gatunku (klasy).

§6
Współdziałanie
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
1) Po stronie Zamawiającego - osoba wskazana w załączniku nr 1 do umowy
2) Po stronie Wykonawcy-………tel…..
§7
Wartość umowy
1.
Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za
dostarczony do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy wg cen netto wynikających ze
złożonej oferty i arkusza cenowego, stanowiących załączniki do umowy.
2.
Limit finansowy Zamawiającego stanowi maksymalna wartość przedmiotu umowy,
określona w oparciu o przewidywane zużycie w okresie obowiązywania umowy
poszczególnych artykułów spożywczych, która zgodnie z ofertą wynosi:
1) ………………………………zł brutto w tym⃰:
1. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie …………………………zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu …………………………zł
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku im. Św Stanisława Kostki
…………………………zł
4. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku…………………………zł
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
…………………………zł
6. Zespół Szkół w Raciążu …………………………zł
⃰wypełnić właściwe
3. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówiony przedmiot zamówienia po cenach
jednostkowych określonych w arkuszu cenowym niezmiennych przez okres obowiązywania
umowy do limitu posiadanych środków z zastrzeżeniem § 11.
4. Ilości podane w arkuszu są ilościami szacunkowymi określonymi w oparciu o przewidywane
zużycie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia
lub zmniejszenia tych ilości produktów, a wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
odszkodowawcze wobec zamawiającego z tego tytułu.
5. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym
niż 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w ust. 2, jednakże nie dotyczy to sytuacji
wywołanej okolicznościami, których nie dało się przewidzieć na etapie wszczęcia
postępowania (np. ograniczeń związanych ze stanem pandemii) . Realizacja umowy w
pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb do limitu posiadanych
środków z zastrzeżeniem zmian w umowie.
6. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze z tytułu niezłożenia i niezrealizowania przez Zamawiającego zamówień
na poziomie niższym niż 20% maksymalnej wartości brutto umowy.
7. Arkusz cenowy oraz formularz oferty stanowią integralną część umowy.
8.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną
Zamawiającego o przekroczeniu progu 90 % kwoty określonej w § 7 ust.2.
§8

Warunki płatności
1. Zapłata za dostawy sukcesywne będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
wypłacane będzie po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego przy dostawie
zgodności dostawy z zamówieniem.
2. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wystawianie jednej faktury dla kilku dostaw
obejmujących np. wybrany okres w zakresie danej części zamówienia.
3. Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki
za zwłokę w wysokości ustawowej.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze.
7. Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, może
nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.
8. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie ……….. dni po dostarczeniu
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w sposób następujący,
9. Nabywca: Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP 567-178-84-08
Odbiorca: (nazwa jednostki)
10. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej
płatności. Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku bankowego musi być
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

§9
Kary umowne
W przypadku zwłoki w realizacji dostaw, zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę
karą umowną w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki,
Zamawiający odstąpi od egzekwowania kar umownych w przypadku jeśli Wykonawca
wykaże, że nie ponosi jedynej odpowiedzialności za wynikłą zwłokę.
W przypadku nie dostarczenia partii towaru wolnej od wad w terminie 24 godzin o której
mowa w § 5 ust. 4 zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę karą umowną w
wysokości 20% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki liczonej do dnia w
którym świadczenie nastąpi.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy
określonej w § 7 ust. 2.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 7 ust. 2
W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, mogą one zostać
potracone z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża
zgodę. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie z uwzględnieniem
ograniczeń i wyłączeń określonych w art. 15r1 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

8. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z
powodu tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę
było następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego
podwykonawców/kooperatorów.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wysokość zastrzeżonych
i naliczonych kar umownych.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, o czym
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego
2) niedotrzymywania ustalonych terminów dostaw – w razie wystąpienia trzykrotnej
zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy;
3) trzykrotnej reklamacji dostarczanych towarów z uwagi na złą jakość, niezdatność do
spożycia lub braki ilościowe;
4) dwukrotnego stwierdzenia nieprzestrzegania warunków sanitarnych produkcji lub
transportu;
5) dokonania nieuzasadnionej podwyżki cen towarów.
4. Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień
doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie.
5. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem
dokonania n/w zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą
zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis
wpływu zmiany na wykonanie zamówienia oraz pisemna zgoda obu stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach
określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych.
3. Strony przewidują również możliwość dokonania zmian umowy w razie zaistnienia
okoliczności określonych w art. 15 r 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
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm..), przy zachowaniu określonych w tym przepisie
obowiązków.
4. Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego
przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji

jest tylko i wyłącznie urealnienie cen zakupu przedmiotu niniejszej umowy.
Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma
prawo do dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść;
1) upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy;
2) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przekraczającej 5 punktów
procentowych .
5. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o otrzymane w formie pisemnej z GUS
wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za
miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do cen
z grudnia 2021 r., dla odpowiednich grup żywności lub wybranych produktów.
6. Zmiana cen wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, który powinien
zostać podpisany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
stosownej informacji z GUS. W przypadku gdy Wykonawca wraz z wnioskiem do
Zamawiającego przedłoży prawidłową informację z GUS, sporządzoną w formie
pisemnej, dopuszcza się dokonanie waloryzacji na podstawie takowej informacji.
7. Dopuszcza się zmiany w ilościach i asortymencie poszczególnych produktów
spożywczych określonych w arkuszach w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
W przypadku nowych produktów Zamawiający dokona zakupu po wcześniejszym
uzgodnieniu z wykonawcą po cenach określonych w cenniku wykonawcy w dniu
zamówienia
8. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu (w podanych
ilościach) określonego w Zaproszeniu i załącznikach do niego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu
podanego w Zaproszeniu załącznikach do niego oraz w przypadku nieokreślonego w
ww. dokumentach asortymentu w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb
do limitu posiadanych środków finansowych.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określona w oparciu o ceny jednostkowe
produktów przedstawione przez Wykonawcę w arkuszach cenowych może ulec zmianie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie należne
Wykonawcy podlegać będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku
VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku
podatkowego.
11. Za zgodą zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy cena jednostkowa może
być waloryzowana w okresie obowiązywania umowy dwa razy w ciągu roku do
wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego
przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej www.stat.gov.pl
HYPERLINK "http://www.stat.gov.pl/" HYPERLINK "http://www.stat.gov.pl/".
12. Ceny jednostkowe produktów Wykonawca może obniżyć w każdym momencie
obowiązywania umowy bez wymagalności zawierania aneksu do umowy.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie
zmiany terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczający czasu trwania przeszkody
w wykonaniu zamówienia, z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w
szczególności następstw działań administracyjnych oraz zawieszenia umowy.
14. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku :
1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i
Zaproszeniem, przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy,
działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje

właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych,
samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację
zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu
zamówienia,
2) zmian wynikających z przepisów prawa,
3) zmian wynikających z konieczności uwzględnienia dostaw dodatkowych, których
wcześniej nie można było przewidzieć, co może skutkować zmianą wynagrodzenia
(do limitu posiadanych środków) lub zmianą terminu realizacji usługi,
4) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie
wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia (do
limitu posiadanych środków) lub zmianą terminu realizacji umowy,
5) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość
zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
15. Warunkiem dokonania każdej ze zmian jest:
1)
inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2)
uzasadnienie zmiany.
3)
zgoda obu stron
16. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w
postaci aneksu do umowy.
§ 12
Umowy o podwykonawstwo
1. W zakresie każdej części zamówienia Wykonawca może zlecić Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia.
2. Wykonywanie części zamówienia, o której mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawców
odbywa się na zasadach określonych w art.647¹ KC.
3. Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców
został określony w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym
stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, jak też zmian do tych umów
każdorazowo jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Do zawarcia umowy z podwykonawcą każdorazowo wymagana jest Zamawiającego.
7. Umowy, o których mowa w ust. 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej
zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane przez nich prace oraz oświadczeń
Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń
finansowych do Wykonawcy.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia
kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku
powierzenia im wykonania części zamówienia objętego niniejszą umową, zaś zapłata
całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez
Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca
nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.
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§ 13
Zawieszenie umowy
Z ważnych dla Zamawiającego powodów, a w szczególności przed rozpoczęciem dostaw,
jak również po rozpoczęciu dostaw i ich wstrzymaniu, Zamawiający może zawiesić
umowę, wysyłając do Wykonawcy pisemną notę z podaniem:
1) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego,
2) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia),
3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.
Wykonawca ma obowiązek - w przypadku otrzymania powyższej pisemnej noty
Zamawiającego- niezwłocznie zawiesić umowę na taki okres czasu, jaki Zamawiający
w pisemnej nocie uznał za konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczyć
realizację przedmiotu umowy w takim zakresie i w taki sposób, jaki będzie niezbędny
do dalszej realizacji umowy.
Po zawieszeniu umowy, Zamawiający po odpowiedniej konsultacji z Wykonawcą
przedstawi propozycję przedłużenia terminu/terminów realizacji umowy, do jakiego
Wykonawca może mieć prawo.
Przedłużenie terminu/terminów realizacji umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy.
W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują
wyłącznie płatności za dokonane i odebrane dostawy. Wykonawcy za okres zawieszenia
umowy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o ustaniu przyczyn zawieszenia.
Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się roszczeń związanych z zawieszeniem umowy.
§ 14
Przetwarzanie danych osobowych
Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób
odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy
osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich
administratorem i ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).
Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania
danych osobowych.
Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione,
zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić osobom, których dane udostępni, klauzulę
informacyjną o treści zgodnej
z załącznikiem.
§ 15
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych, innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z
interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu
polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej
nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Wykaz załączników do niniejszej umowy:
Informacje szczegółowe- Załącznik nr 1
Arkusz cenowy -Załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 3
Oferta Wykonawcy Załącznik nr 4
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