Załącznik nr 10/1 do SWZ

UMOWA Nr ……………………….
zawarta w dniu ………….. r., pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno - Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7 , który
reprezentuje Pani Maria Chrobak – Dyrektor DPS Nr 2 w Krośnie, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………….…………………….
NIP …………………, REGON ………………., KRS ………………..…………………….
którą reprezentują:
1. ……………………………………………………………………….……………..
2. ……………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
zwana dalej PZP.
Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do
odebrania produktów żywnościowych (nabiał i wyroby mleczarskie), zwanych w dalszej
treści umowy „produktami”, których asortyment, ilość i ceny jednostkowe określone
zostały w załączniku do nr 3/1 do SWZ złożonego przez Wykonawcę w ofercie oraz
zapłaty należnego wynagrodzenia.
Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż minimalnej ilości
produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia( załącznik nr 1/1 do SWZ).
Wykonawca będzie dostarczał produkty będące przedmiotem zamówienia publicznego
i trakcie trwania umowy na swój koszt, na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul.Kletówki7.
Zamawiający będzie zamawiał produkty przez osoby upoważnione, sukcesywnie, na
podstawie telefonicznego lub pisemnego (mailowego) zamówienia w dniach roboczych
w godzinach od 10:00 do 18:00, w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty do siedziby Zamawiającego w ciągu
24h od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00
własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, zastrzeżeniem ust 6.
Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów będących przedmiotem umowy w
innym dniu uzgodnionym przez strony (np. w kolejnym dniu roboczym) w godzinach od
10:00 do 18:00 tj. w godzinach pracy magazynu.
Produkty dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki
Higienicznej), środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Zamawiający może żądać okazania w momencie dostawy produktu:

9.
10.

11.
12.
13.

a) aktualnego dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP;
b) aktualnej książki kontroli sanitarnej środka transportu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia
rozładunku na rampie.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową
zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do
magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania,
przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów
wymienionych w załączniku wskazanym w§ 1 umowy w ramach kwoty określonej w § 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,
niż zostały przewidziane w załączniku wskazanym w§ 1 ust. 1 umowy, ale nie mniej niż
minimalna ilość produktów wskazana w załączniku nr 1/1 do SWZ.

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się,
na podstawie złożonej oferty, na kwotę:
- netto: ……………….. zł (słownie: ………………...…………….…. złotych ……/100),
- podatek VAT …….. tj.……………. zł (słownie: …………….……złotych ……/100),
- brutto: ……………. zł (słownie: ………….……………………...…. złotych …..../100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Ostateczna wartość zamówienia będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw
zaakceptowanych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy określonej
w ust.1.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczone produkty
według cen wymienionych w załączniku wskazanym w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawcę, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać zbiorczą fakturę za dostarczone produkty na
podstawie dokumentów „WZ” dwa razy w miesiącu odpowiednio do 15-go i ostatniego
dnia miesiąca.
6. Kwota należności wskazana na fakturze zostanie każdorazowo zweryfikowana ze
złożonym zamówieniem, cenami jednostkowymi określonymi w załączniku wskazanym w
§ 1 do umowy i ilością faktycznie dostarczonych produktów.
7. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, NIP 6840013798
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

9. W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca
ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.
§3
Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty wskazane w § 1 ust. 1 o najwyższej
jakości, zgodne z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim produkty te będą:
a) świeże;
b) odpowiednio schłodzone i przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed
transportem i w czasie transportu;
c) bez nalotów nieznanego pochodzenia;
d) bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu;
e) bez dziwnego smaku sugerującego zepsucie się produktu;
f) masło o zawartości nie mniej niż 82% tłuszczu mlecznego;
g) produkty mleczne zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 ml produktu
gotowego do spożycia, oraz zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100g /ml
produktu gotowego do spożycia;
h) opakowania nie mogą być zniszczone, uszkodzone ani zgniecione;
i) widoczne terminy przydatności do spożycia;
j) mleko powinno być dowożone codziennie poza niedzielą i świętami do godz. 6.00;
k) produkty mają być dostarczane nie później niż w połowie okresu przydatności do
spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
2. Wykonawca gwarantuje, że spełnia wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji
oraz w obrocie żywnością a dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021 ze
zm.), będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów
środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 ze zm.). Wykonawca zapewnia, że
dostawa i transport odbywać się będzie zgodnie w wymaganiami sanitarnymi określonymi
w Rozporządzeniu ( WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004r.
w sprawie higieny środków spożywczych, załącznik II Rozdział IV i Rozdział IX (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spec., rozdz. XIII, t.
34, str. 319).
3. Wykonawca zapewnia, że produkty dostarczane będą w oryginalnych i nienaruszonych
opakowaniach, zawierających oznaczenia fabryczne. Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z zapakowaniem produktów.
4. Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą
być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób
nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Każdy
asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Nie
dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych. Towary lub produkty winny zawierać
informacje takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu,
skład, warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.

5. Przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca musi posiadać:
a) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez
jednostkę certyfikującą),
b) aktualną książkę kontroli sanitarnej środka transportu.
6. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem
ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać
sprawdzenia zgodności cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku
wątpliwości co do jakości dostarczanych towarów, do badania próbki zakwestionowanego
towaru w laboratorium. Koszt badania bez względu na jego wyniki pokrywa Wykonawca.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy sprzecznej z umową partii
produktów, reklamacja zostanie złożona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznej wymiany towaru, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin, na towar wolny od
wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. Zwrócony towar zostanie
zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem Wykonawcy na jego koszt, najpóźniej w
ciągu 12 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
8. W przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 7 zwrot reklamowanego towaru
(niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za straty Wykonawcy w związku ze zwrotem kwestionowanych
produktów. W przypadku gdy dostawa nie spełnia warunków opisanych w ust. 7 i 9,
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi kosztami wynikającymi z
konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do rozładunku dostawy lub też
gdy rozładunek dostawy wymaga pracy poza normalnymi godzinami pracy magazynu.
9. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów również w
przypadkach:
a) nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy;
b) dostawy produktów niezgodnych z opisem zawartym w SWZ oraz w ofercie
Wykonawcy;
c) brak wykazania przez Wykonawcę, że produkt równoważny spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w SWZ lub produkt równoważny posiada parametry
gorsze od wymaganych w SWZ;
d) gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu
przewożących przedmiot umowy.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 9, postanowienia ust. 7 i 8
umowy stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczanego towaru
Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z leczeniem i przeprowadzaniem
zabiegów sanitarnych, dezynfekcji, dezaktywacji oraz do zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych osób zatrutych dostarczonymi środkami spożywczymi.
12. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać,
że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego
specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać
wyszczególnione cechy charakterystyczne,

potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez
Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.).
13. W przypadku o którym mowa w ust. 12 wszelkie ryzyko ( w tym koszty ewentualnych
ekspertyz) związane z wykazaniem równoważności artykułów wskazanych w
formularzu ofertowym spoczywa na Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy
tj. ….…………………………………….………………………………………………
(nazwa/siedziba/adres podwykonawcy/NIP/REGON/ KRS/CEiDG)

2. Podwykonawca wykona następującą część zamówienia: ………….…….........................
……………………………………………………………………………………………..
3. Do Podwykonawcy znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia §1 i §4 umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykonanie zamówienia
przez Podwykonawcę. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zmiana Podwykonawcy w czasie trwania umowy uzależniona jest od zgody
Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia
dalszemu Podwykonawcy.
6. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo poświadczonej
za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
7. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza zastrzeżenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.
Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy, Wykonawca powinien w
ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przedstawić umowę uwzględniającą zastrzeżenia.
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
należnych podwykonawcy odsetek.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia Wykonawcy zgłoszenie
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia informacji o zamiarze zapłaty bezpośredniej
Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy
względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy
o podwykonawstwo.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 zastosowanie znajduje art. 465
ust. 5 ustawy PZP.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:

a) dokładny opis części zamówienia powierzonego Podwykonawcy;
b) termin wykonania umowy;
c) podstawę rozliczenia między Wykonawca a Podwykonawcą, przy czym ceny wskazane
w umowie nie mogą przekroczyć cen wskazanych w ofercie Wykonawcy;
d) warunki i termin płatności;

1.

2.

3.

4.
5.

§6
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych produktów Zamawiający
ma prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2%
wartości części niezrealizowanej w terminie dostawy zamówionych produktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej od wartości
przedłożonej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku, wystąpienia okoliczności o których mowa w §4 ust. 7 Zamawiający może
nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości od 5% - 25% wartości brutto dostawy
objętej reklamacją. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary
umownej od wartości przedłożonej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z winy Wykonawcy zobowiązany jest on zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.
Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane, jednak nie mogą przekroczyć
20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość wyżej opisanych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§7
1. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, w całości lub części. Powyższe nie dotyczy Podwykonawcy wskazanego
w § 5.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości:
a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 456 ust.
2 ustawy PZP.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez
przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w umowie
(Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową,
realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową, w szczególności niezgodnie z zapisami
§4 umowy).

3. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku zaistnienia konieczności
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy więcej niż 3 razy lub konieczności
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto.
4. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznowił jej
mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych
ust. 2 - 4 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o
zaistnieniu ww. przesłanek.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust
1-4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część umowy.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie
wykonania w następujących przypadkach :
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
b) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych, zaś w zakresie ceny zmiana jest dopuszczalna
tylko w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
c) zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności, niezależnych i obiektywnych,
m.in. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do
minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego;
d) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem
zamówienia ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych w § 2
ust. 1 umowy i formularzu ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 2, jednakże wartość
zmiany nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.

§ 10
2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest Pani Elżbieta Fal tel. 13 43 219 10 wew. 16.
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest:
……………………………………………………………
tel. ……………………………………………………….
mail: ……………………………………………………..
§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy, powinny być w pierwszej kolejności
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób
polubowny strony ustalają, że sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia (w szczególności: cesji,
sprzedaży) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również
korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§13
Integralną część umowy stanowi dokumentacja przetargowa, w tym formularz cenowy.
Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna RODO.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
ul. Kletówki 7, 38 – 400 Krosno
inspektor ochrony danych osobowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie dostępny jest pod
adresem e-mail: biuro@djp-safety.pl, telefon: 503420134 oraz adresem Domu Pomocy
Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019r. r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Załącznik 10/2

UMOWA Nr ……………………….
zawarta w dniu ………….. r., pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno - Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7, który
reprezentuje Pani Maria Chrobak – Dyrektor DPS Nr 2 w Krośnie, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………….…………………….
NIP …………………, REGON ………………., KRS ………………..…………………….
którą reprezentują:
1. ……………………………………………………………………….……………..
2. ……………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dn.
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej PZP.
Strony zawierają umowę następującej treści:
§

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania
produktów żywnościowych (mięsa i wędlin), zwanych w dalszej treści umowy „produktami”,
których asortyment, ilość i ceny jednostkowe określone zostały w załączniku do nr 3/2 do SWZ
złożonego przez Wykonawcę w ofercie oraz zapłaty należnego wynagrodzenia.
Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż minimalnej ilości produktu wskazanego
w opisie przedmiotu zamówienia( załącznik nr 1/ 2 do SWZ).
Wykonawca będzie dostarczał produkty będące przedmiotem zamówienia publicznego w trakcie
trwania umowy na swój koszt, na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7.
Zamawiający będzie zamawiał produkty przez osoby upoważnione, sukcesywnie, na podstawie
telefonicznego lub pisemnego (mailowego) zamówienia w dniach roboczych w godzinach od
10:00 do 18:00, w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty do siedziby Zamawiającego w ciągu 24 h od
momentu złożenia zamówienia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 własnym
transportem, na własny koszt i własne ryzyko, zastrzeżeniem ust 6.
Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów będących przedmiotem umowy w innym
dniu uzgodnionym przez strony (np. w kolejnym dniu roboczym) w godzinach od 10:00 do
18:00 tj. w godzinach pracy magazynu.
Produkty dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej),
środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Zamawiający może żądać okazania w momencie dostawy produktu:
a) aktualnego dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP;
b) aktualnej książki kontroli sanitarnej środka transportu.

9.
10.

11.
12.
13.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia
rozładunku na rampie.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową
zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do magazynu
żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania,
załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów wymienionych w
załączniku wskazanym w§ 1 umowy w ramach kwoty określonej w § 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach, niż
zostały przewidziane w załączniku wskazanym w§ 1 ust. 1 umowy, ale nie mniej niż
minimalna ilość produktów wskazana w załączniku nr 1 /2 do SWZ.
§

-

2
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się, na
podstawie złożonej oferty, na kwotę:
netto: ……………….. zł (słownie: ………………...…………….…. złotych ……/100),

-

podatek VAT …….. tj.……………. zł (słownie: ……………………złotych ……/100),

-

brutto: ……………. zł (słownie: ………….……………………...…. złotych …..../100).

1.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Ostateczna wartość zamówienia będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw
zaakceptowanych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy określonej w
ust.1.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczone produkty według
cen wymienionych w załączniku wskazanym w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy, w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać zbiorczą fakturę za dostarczone produkty na
podstawie dokumentów WZ dwa razy w miesiącu odpowiednio do 15-go i ostatniego dnia
miesiąca.
6. Kwota należności wskazana na fakturze zostanie każdorazowo zweryfikowana ze złożonym
zamówieniem, cenami jednostkowymi określonymi w załączniku wskazanym w § 1 do umowy
i ilością faktycznie dostarczonych produktów.
7. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, NIP 6840013798
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno
9. W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma
prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.
2.
3.

§3
Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§

2.

3.

3.

4.

5.

4
Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty wskazane w § 1 ust. 1 o najwyższej
jakości, zgodne z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim produkty te będą:
a) świeże, nie mrożone;
b) o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju;
c) mięso jędrne, elastyczne, pochodzące z produkcji krajowej;
d) odpowiednio schłodzone i przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed transportem
i w czasie transportu;
e) bez wad jakościowych (kolor mięsa jasno-różowy właściwy jak dla mięsa świeżego);
f) bez nalotów nieznanego pochodzenia;
g) bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu;
h) bez dziwnego smaku (w przypadku mięsa i podrobów po ugotowaniu) sugerującego zepsucie
się produktu;
i) przetwory mięsne zawierające co najmniej 70% mięsa ( dokładne wymagania w opisie
produktu) i nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu gotowego do spożycia;
j) wędliny mają być dostarczane nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia
przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.
Wykonawca gwarantuje, że spełnia wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji oraz
w obrocie żywnością a dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021 ze
zm.), będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 ze zm.). Wykonawca zapewnia, że dostawa i transport
odbywać się będzie zgodnie w wymaganiami sanitarnymi określonymi w Rozporządzeniu ( WE)
nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004r. w sprawie higieny środków
spożywczych, załącznik II Rozdział IV i Rozdział IX (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1,
ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spec., rozdz. XIII, t. 34, str. 319).
Dostawa mięsa, drobiu, powinna odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach z
pokrywami, które posiadają odpowiednie atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych,
czystych i nieuszkodzonych. Produkty mają być dostarczane w sposób zapewniający utrzymanie
ciągu chłodniczego i z monitorowaniem temperatury transportowanego towaru od Wykonawcy
do Zamawiającego, środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Wykonawca zapewnia, że produkty inne niż mięso i drób dostarczane będą w oryginalnych i
nienaruszonych opakowaniach, zawierających oznaczenia fabryczne tj. rodzaj, nazwę, ilość,
datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznaczenia wymagane przez
przepisy prawa żywnościowego.
Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być
wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie
ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Każdy asortyment
produktów powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Nie dopuszcza się stosowania
opakowań zastępczych. Towary lub produkty winny zawierać informacje takie jak: kto
wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład, warunki
przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.

Przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca musi posiadać: dokument potwierdzający
stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą), aktualną książkę
kontroli sanitarnej środka transportu.
7. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem
ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać
sprawdzenia zgodności cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku wątpliwości co
do jakości dostarczanych towarów, do badania próbki zakwestionowanego towaru w
laboratorium. Koszt badania bez względu na jego wyniki pokrywa Wykonawca.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy sprzecznej z umową partii produktów,
reklamacja zostanie złożona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej
wymiany towaru, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin, na towar wolny od wad, w ilościach
zakwestionowanych przez Zamawiającego. Zwrócony towar zostanie zwrócony Wykonawcy i
odebrany transportem Wykonawcy na jego koszt, najpóźniej w ciągu 12 godzin od daty
otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
9. W przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 8 zwrot reklamowanego towaru (niezgodnego z
zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
straty Wykonawcy w związku ze zwrotem kwestionowanych produktów. W przypadku gdy
dostawa nie spełnia warunków opisanych w ust 8 i 10, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności wykonania dodatkowych prac
niezbędnych do rozładunku dostawy lub też gdy rozładunek dostawy wymaga pracy poza
normalnymi godzinami pracy magazynu.
10.
Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów również w
przypadkach:
a)
nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy;
b)
dostawy produktów niezgodnych z opisem zawartym w SWZ oraz w ofercie
Wykonawcy;
c)
brak wykazania przez Wykonawcę, że produkt równoważny spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego w SWZ lub produkt równoważny posiada parametry gorsze od
wymaganych w SWZ;
d)
gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu
przewożących przedmiot umowy.
11.
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 10, postanowienia ust. 8 i 9
umowy stosuje się odpowiednio.
12.
W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczanego towaru
Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z leczeniem i przeprowadzaniem
zabiegów sanitarnych, dezynfekcji, dezaktywacji oraz do zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych osób zatrutych dostarczonymi środkami spożywczymi.
13. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany
wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego w SWZ. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na
żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez
Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające
zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego (skład,
wagę, gramaturę itp.).
14. W przypadku o którym mowa w ust. 13 wszelkie ryzyko ( w tym koszty ewentualnych
ekspertyz) związane z wykazaniem równoważności artykułów wskazanych w formularzu
ofertowym spoczywa na Wykonawcy.
6.

§5
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
tj. …………………………………….…………………………………………………
(nazwa/siedziba/adres podwykonawcy/NIP/REGON/ KRS/CeiDG)

Podwykonawca wykona następującą część zamówienia: ………….…….........................
……………………………………………………………………………………………..
3. Do Podwykonawcy znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia §1 i §4 umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykonanie zamówienia
przez Podwykonawcę. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zmiana podwykonawcy w czasie trwania umowy uzależniona jest od zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia dalszemu
podwykonawcy.
6. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo poświadczonej za
zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
7. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza zastrzeżenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.
Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy, Wykonawca powinien w
ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przedstawić umowę uwzględniającą zastrzeżenia.
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
należnych podwykonawcy odsetek.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia Wykonawcy zgłoszenie
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia informacji o zamiarze zapłaty bezpośredniej
podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy
względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 zastosowanie znajduje art. 465 ust.
5 ustawy PZP.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
13. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
a) dokładny opis części zamówienia powierzonego Podwykonawcy;
b) termin wykonania umowy;
c) podstawę rozliczenia między Wykonawca a Podwykonawcą, przy czym ceny wskazane w
umowie nie mogą przekroczyć cen wskazanych w ofercie Wykonawcy;
d) warunki i termin płatności;
§6
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych produktów Zamawiający ma
prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2%
wartości niezrealizowanej w terminie dostawy zamówionych produktów. Zamawiający
2.

2.

3.

4.
5.

zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej od wartości przedłożonej faktury
VAT na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku, wystąpienia okoliczności o których mowa w §4 ust. 8 Zamawiający może
nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości od 5% - 25% wartości brutto dostawy
objętej reklamacją. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej
od wartości przedłożonej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Jeżeli rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi z winy Wykonawcy
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
niezrealizowanej części umowy.
Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane, jednak nie mogą przekroczyć 20
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość wyżej opisanych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§7
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, w całości lub części. Powyższe nie dotyczy Podwykonawcy wskazanego
w § 5.
1.

2.

3.

4.

5.

§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości:
a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu;
b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 456 ust.
2 ustawy PZP.
Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy
Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w umowie (Wykonawca nie
wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, realizuje zadanie w sposób
niezgodny z umową, w szczególności niezgodnie z zapisami § 4 umowy).
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia konieczności dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy więcej niż 3 razy lub konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji
przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznowił jej mimo wezwań
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych ust. 2 -

4 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu ww.
przesłanek.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust 1-4
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część umowy. Wykonawcy nie
przysługuje odszkodowanie.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w
następujących przypadkach :
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
b) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych, zaś w zakresie ceny zmiana jest dopuszczalna tylko
w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
c) zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności, niezależnych i obiektywnych, m.in.
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa
szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do minimalizacji zagrożenia dla
zdrowia publicznego;
d) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem zamówienia
ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych w § 2 ust. 1 umowy i
formularzu ofertowym, jednakże wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wartości
zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.
§
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2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest Pani Elżbieta Fal tel. 13 43 219 10 wew. 16.
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy
jest:
……………………………………………………………
tel. ……………………………………………………….
mail: ……………………………………………………..
§

11

Wszelkie zmiany treści umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy, powinny być w pierwszej kolejności
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób
polubowny strony ustalają, że sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia (w szczególności: cesji,
sprzedaży) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również

1.

korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Prawa zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§13
Integralną część umowy stanowi dokumentacja przetargowa, w tym formularz cenowy.
Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna RODO.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik 1
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
ul. Kletówki 7, 38 – 400 Krosno














inspektor ochrony danych osobowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie dostępny jest pod
adresem e-mail: biuro@djp-safety.pl, telefon: 503420134 oraz adresem Domu Pomocy
Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

załącznik 10/3 do SWZ
UMOWA Nr ……………………….
zawarta w dniu ………….. r., pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno - Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7, który
reprezentuje Pani Mara Chrobak – Dyrektor DPS Nr 2 w Krośnie, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………….…………………….
NIP …………………, REGON ………………., KRS ………………..…………………….
którą reprezentują:
3. ……………………………………………………………………….……………..
4. ……………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
zwana dalej PZP.
Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do
odebrania produktów żywnościowych (warzywa i owoce, jaja ), zwanych w dalszej treści
umowy „produktami”, których asortyment, ilość i ceny jednostkowe określone zostały w
załączniku do nr 3/3 do SWZ złożonego przez Wykonawcę w ofercie oraz zapłaty
należnego wynagrodzenia.
5. Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż minimalnej ilości
produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia( załącznik nr 1 /3 do SWZ).
6. Wykonawca będzie dostarczał produkty będące przedmiotem zamówienia publicznego
w trakcie trwania umowy na swój koszt, na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno,
ul.Kletówki7.
9. Zamawiający będzie zamawiał produkty przez osoby upoważnione, sukcesywnie, na
podstawie telefonicznego lub pisemnego (mailowego) zamówienia w dniach roboczych
w godzinach od 10:00 do 18:00, w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb
Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty do siedziby Zamawiającego w ciągu
24h od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00
własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, zastrzeżeniem ust 6.
11. Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów będących przedmiotem umowy w
innym dniu uzgodnionym przez strony (np. w kolejnym dniu roboczym) w godzinach od
10:00 do 18:00 tj. w godzinach pracy magazynu.
12. Produkty dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki
Higienicznej), środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
13. Zamawiający może żądać okazania w momencie dostawy produktu:

c) aktualnego dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP;
d) aktualnej książki kontroli sanitarnej środka transportu.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia
rozładunku na rampie.
11. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową
zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do
magazynu żywnościowego Zamawiającego.
14. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania,
przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów
wymienionych w załączniku wskazanym w§ 1 umowy w ramach kwoty określonej w § 2.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,
niż zostały przewidziane w załączniku wskazanym w§ 1 ust. 1 umowy, ale nie mniej niż
minimalna ilość produktów wskazana w załączniku nr 1 /3 do SWZ.
§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się,
na podstawie złożonej oferty, na kwotę:
- netto: ……………….. zł (słownie: ………………...…………….…. złotych ……/100),
- podatek VAT …….. tj.……………. zł (słownie: …………….……złotych ……/100),
- brutto: ……………. zł (słownie: ………….……………………...…. złotych …..../100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Ostateczna wartość zamówienia będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw
zaakceptowanych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy określonej
w ust.1.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczone produkty
według cen wymienionych w załączniku wskazanym w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawcę, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać zbiorczą fakturę za dostarczone produkty na
podstawie dokumentów WZ dwa razy w miesiącu odpowiednio do 15-go i ostatniego dnia
miesiąca.
6. Kwota należności wskazana na fakturze zostanie każdorazowo zweryfikowana ze
złożonym zamówieniem, cenami jednostkowymi określonymi w załączniku wskazanym w
§ 1 do umowy i ilością faktycznie dostarczonych produktów.
7. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, NIP 6840013798
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

10.
W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego,
Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.
§3
Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty wskazane w § 1 ust. 1 o
najwyższej jakości, zgodne z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim produkty te
będą:
a) świeże, nie mrożone;
b) o jędrnej skórce;
c) bez przebarwień świadczących o braku świeżości;
d) o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju;
e) przetrzymywane w odpowiedniej temperaturze przed transportem i w czasie transportu;
f) bez nalotów nieznanego pochodzenia;
g) bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu;
h) bez dziwnego smaku sugerującego zepsucie się produktu.
2. Wykonawca gwarantuje, że spełnia wymagania higieniczno-sanitarne w procesie
produkcji oraz w obrocie żywnością a dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom
ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz.
2021 ze zm.), będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych
rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 ze zm.). Wykonawca zapewnia,
że dostawa i transport odbywać się będzie zgodnie w wymaganiami sanitarnymi
określonymi w Rozporządzeniu ( WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z
dn. 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych, załącznik II Rozdział IV i
Rozdział IX (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie spec., rozdz. XIII, t. 34, str. 319).
3. Wykonawca zapewnia, że produkty dostarczane będą w oryginalnych i nienaruszonych
opakowaniach, zawierających oznaczenia fabryczne lub w skrzynkach zapewniających
odpowiednie warunki sanitarne. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów
związanych z zapakowaniem produktów.
4. Przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca musi posiadać:
a. dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez
jednostkę certyfikującą),
b. aktualną książkę kontroli sanitarnej środka transportu.
5. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem
ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać
sprawdzenia zgodności cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku
wątpliwości co do jakości dostarczanych towarów, do badania próbki zakwestionowanego
towaru w laboratorium. Koszt badania bez względu na jego wyniki pokrywa Wykonawca.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy sprzecznej z umową partii
produktów, reklamacja zostanie złożona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznej wymiany towaru, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin, na towar wolny od
wad ,w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. Zwrócony towar zostanie

zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem Wykonawcy na jego koszt, najpóźniej w
ciągu 12 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
7. W przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 6 zwrot reklamowanego towaru
(niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za straty Wykonawcy w związku ze zwrotem kwestionowanych
produktów. W przypadku gdy dostawa nie spełnia warunków opisanych w ust. 6 i 8,
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi kosztami wynikającymi z
konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do rozładunku dostawy lub też
gdy rozładunek dostawy wymaga pracy poza normalnymi godzinami pracy magazynu.
8. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów również w
przypadkach:
a.
nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy;
b.
dostawy produktów niezgodnych z opisem zawartym w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy;
c.
brak wykazania przez Wykonawcę, że produkt równoważny spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w SWZ lub produkt równoważny posiada parametry
gorsze od wymaganych w SWZ;
d.
gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu
przewożących przedmiot umowy.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 8, postanowienia ust. 6 i 7
umowy stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczanego towaru
Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z leczeniem i przeprowadzaniem
zabiegów sanitarnych, dezynfekcji, dezaktywacji oraz do zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych osób zatrutych dostarczonymi środkami spożywczymi.
§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
tj. ….…………………………………….…………………………………………………
…
(nazwa/siedziba/adres podwykonawcy/NIP/REGON/ KRS/CEiDG)

2. Podwykonawca wykona następującą część zamówienia: ………….…….........................
……………………………………………………………………………………………..
3. Do Podwykonawcy znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia §1 i §4 umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykonanie zamówienia
przez Podwykonawcę. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zmiana Podwykonawcy w czasie trwania umowy uzależniona jest od zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia dalszemu
Podwykonawcy.
6. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo poświadczonej
za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

7. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza zastrzeżenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.
Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy, Wykonawca powinien w
ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przedstawić umowę uwzględniającą zastrzeżenia.
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
należnych podwykonawcy odsetek.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia wykonawcy zgłoszenie
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia informacji o zamiarze
zapłaty bezpośredniej podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy
podwykonawstwo.
11.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 zastosowanie znajduje art.
465 ust. 5 ustawy PZP.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
a. dokładny opis części zamówienia powierzonego Podwykonawcy;
b.termin wykonania umowy;
c. podstawę rozliczenia między Wykonawca a Podwykonawcą, przy czym ceny wskazane
w umowie nie mogą przekroczyć cen wskazanych w ofercie Wykonawcy;
d.warunki i termin płatności;

1.

2.

3.

4.

§6
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych produktów
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy – za każdy dzień
opóźnienia w wysokości 2% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy
zamówionych produktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej
kary umownej od wartości przedłożonej faktury VAT na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku, wystąpienia okoliczności o których mowa w §4 ust. 6 Zamawiający może
nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości od 5% - 25% wartości brutto
dostawy objętej reklamacją. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej
kary umownej od wartości przedłożonej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Jeżeli rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi z winy Wykonawcy
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wartości niezrealizowanej części umowy.
Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane, jednak nie mogą
przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość wyżej opisanych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§7
1. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, w całości lub części. Powyższe nie dotyczy Podwykonawcy wskazanego
w § 5.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości:
a. o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
b. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 456 ust.
ustawy PZP.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez
przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w umowie
(Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową,
realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową, w szczególności niezgodnie z zapisami §
umowy).
3. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku zaistnienia konieczności
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy więcej niż 3 razy lub konieczności
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto.
4. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznowił
jej mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych
ust. 2 - 4 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o
zaistnieniu ww. przesłanek.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust
1-4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część umowy.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie
wykonania w następujących przypadkach :

a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
b) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych, zaś w zakresie ceny zmiana jest
dopuszczalna tylko w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
c) zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności, niezależnych i obiektywnych,
m.in. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do
minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego;
d) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem
zamówienia ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych w § 2
ust. 1 umowy i formularzu ofertowym, jednakże wartość zmiany nie może przekroczyć
50% wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.
§ 10
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest Pani Elżbieta Fal tel. 13 43 219 10 wew. 16.
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest:
……………………………………………………………
tel. ……………………………………………………….
mail: ……………………………………………………..
§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy, powinny być w pierwszej kolejności
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób
polubowny strony ustalają, że sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia (w szczególności: cesji,
sprzedaży) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również
korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§13
Integralną część umowy stanowi dokumentacja przetargowa, w tym formularz cenowy.
Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna RODO.

Zamawiający

Wykonawca

załącznik 1

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
ul. Kletówki 7, 38 – 400 Krosno
inspektor ochrony danych osobowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie dostępny jest pod
adresem e-mail: biuro@djp-safety.pl telefon: 503420134 oraz adresem Domu Pomocy
Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówk 7, 38-400 Krosno;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019r. .
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

załącznik 10/4 do SWZ

UMOWA Nr ……………………….
zawarta w dniu ………….. r., pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno - Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7, który
reprezentuje Pani Maria Chrobak – Dyrektor DPS Nr 2 w Krośnie, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………….…………………….
NIP …………………, REGON ………………., KRS ………………..…………………….
którą reprezentują:
1. ……………………………………………………………………….……………..
2. ……………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
zwana dalej PZP.
Strony zawierają umowę następującej treści:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania
produktów żywnościowych (artykuły spożywcze), zwanych w dalszej treści umowy
„produktami”, których asortyment, ilość i ceny jednostkowe określone zostały w załączniku
do nr 3/ 4 do SWZ złożonego przez Wykonawcę w ofercie oraz zapłaty należnego
wynagrodzenia.
Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż minimalnej ilości produktu
wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia( załącznik nr 1 /4 do SWZ).
Wykonawca będzie dostarczał produkty będące przedmiotem zamówienia publicznego w
trakcie trwania umowy na swój koszt, na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno,ul.Kletówki
7
Zamawiający będzie zamawiał produkty przez osoby upoważnione, sukcesywnie, na podstawie telefonicznego lub pisemnego (mailowego) zamówienia w dniach roboczych w
godzinach od 10:00 do 18:00, w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty do siedziby Zamawiającego w ciągu 24h
od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 własnym
transportem, na własny koszt i własne ryzyko, zastrzeżeniem ust 7.
Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów będących przedmiotem umowy w innym
dniu uzgodnionym przez strony (np. w kolejnym dniu roboczym) w godzinach od 10:00 do
18:00 tj. w godzinach pracy magazynu.
Produkty dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki
Higienicznej), środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Zamawiający może żądać okazania w momencie dostawy produktu:

a) aktualnego dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP;
b) aktualnej książki kontroli sanitarnej środka transportu.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia
rozładunku na rampie.
10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową
zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do
magazynu żywnościowego Zamawiającego.
11. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów
wymienionych w załączniku wskazanym w§ 1 umowy w ramach kwoty określonej w § 2.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,
niż zostały przewidziane w załączniku wskazanym w§ 1 ust. 1 umowy, ale nie mniej niż
minimalna ilość produktów wskazana w załączniku nr 1 /4 do SWZ.
§2
2. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się,
na podstawie złożonej oferty, na kwotę:
- netto: ……………….. zł (słownie: ………………...…………….…. złotych ……/100),
- podatek VAT …….. tj.……………. zł (słownie: …………….……złotych ……/100),
- brutto: ……………. zł (słownie: ………….……………………...…. złotych …..../100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Ostateczna wartość zamówienia będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw
zaakceptowanych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy określonej
w ust.1.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczone produkty
według cen wymienionych w załączniku wskazanym w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawcę, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać zbiorczą fakturę za dostarczone produkty na
podstawie dokumentów WZ dwa razy w miesiącu odpowiednio do 15-go i ostatniego dnia
miesiąca.
6. Kwota należności wskazana na fakturze zostanie każdorazowo zweryfikowana ze
złożonym zamówieniem, cenami jednostkowymi określonymi w załączniku wskazanym w
§ 1 do umowy i ilością faktycznie dostarczonych produktów.
7. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, NIP 6840013798
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno
9. W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca
ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.

§3
Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§4
2. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty wskazane w § 1 ust. 1 o najwyższej
jakości, zgodne z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim produkty te będą:
a) świeże z aktualną datą przydatności do spożycia (okres przydatności do spożycia
opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu
spożywczego);
b) barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju produktu;
c) bez nalotów nieznanego pochodzenia;
d) bez nieprzyjemnego zapachu i dziwnego smaku sugerującego na zepsucie się
produktu;
e) opakowania produktu nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia
spowodują nieprzyjęcie towaru;
f) przetrzymywane w higienicznych warunkach oraz w odpowiedniej temperaturze przed
transportem i w czasie transportu;
g) oznakowane zgodnie z przepisami, w tym wymagane są etykiety ze składem
surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produktu;
h) nie zawierały konserwantów np. benzoesanu sodu, glutaminianu sodu itp. oraz
środków polepszających smak i zapach;
i) posiadały zawartość soli, cukru w produktach zgodnie z przepisami prawa;
j) soki owocowe były bez dodatku cukrów i substancji słodzących o niskiej zawartości
sodu.
2. Wykonawca gwarantuje, że spełnia wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji
oraz w obrocie żywnością a dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021 ze zm.),
będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 ze zm.). Wykonawca zapewnia, że dostawa i
transport odbywać się będzie zgodnie w wymaganiami sanitarnymi określonymi w
Rozporządzeniu ( WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004r. w
sprawie higieny środków spożywczych, załącznik II Rozdział IV i Rozdział IX (Dz. Urz. UE
L 139 z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spec., rozdz. XIII, t. 34,
str. 319).
3. Wykonawca zapewnia, że produkty dostarczane będą w oryginalnych i nienaruszonych
opakowaniach, zawierających oznaczenia fabryczne. Zamawiający nie ponosi dodatkowych
kosztów związanych z zapakowaniem produktów.
4. Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być
wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób nie
ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Każdy asortyment
produktów powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Nie dopuszcza się
stosowania opakowań zastępczych. Towary lub produkty winny zawierać informacje takie
jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład, warunki
przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
5. Przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca musi posiadać:

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

a) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez
jednostkę certyfikującą),
b) aktualną książkę kontroli sanitarnej środka transportu.
Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod
względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także
dokonywać sprawdzenia zgodności cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w
przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanych towarów, do badania próbki
zakwestionowanego towaru w laboratorium. Koszt badania bez względu na jego wyniki
pokrywa Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy sprzecznej z umową partii produktów, reklamacja zostanie złożona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany towaru, w terminie nie dłuższym niż 4h, na towar wolny od wad, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. Zwrócony towar zostanie zwrócony
Wykonawcy i odebrany transportem Wykonawcy na jego koszt, najpóźniej w ciągu 12
godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
W przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 7 zwrot reklamowanego towaru
(niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za straty Wykonawcy w związku ze zwrotem
kwestionowanych produktów. W przypadku gdy dostawa nie spełnia warunków
opisanych w ust 7 i 9, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi
kosztami wynikającymi z konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do
rozładunku dostawy lub też gdy rozładunek dostawy wymaga pracy poza normalnymi
godzinami pracy magazynu.
Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów również w
przypadkach:
a) nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy;
b) dostawy produktów niezgodnych z opisem zawartym w SWZ oraz w ofercie
Wykonawcy;
c) brak wykazania przez Wykonawcę, że produkt równoważny spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w SWZ lub produkt równoważny posiada parametry
gorsze od wymaganych w SWZ;
d) gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu
przewożących przedmiot umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 9, postanowienia ust. 7 i 8
umowy stosuje się odpowiednio.
W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych zła jakością dostarczanego towaru
Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z leczeniem i przeprowadzaniem
zabiegów sanitarnych , dezynfekcji, dezaktywacji oraz do zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych osób zatrutych dostarczonymi środkami spożywczymi.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany
wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego w SWZ. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży
na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez
Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne,
potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez
Zamawiającego
(skład,
wagę,
gramaturę
itp.)

13. W przypadku o którym mowa w ust. 12 wszelkie ryzyko ( w tym koszty ewentualnych
ekspertyz) związane z wykazaniem równoważności artykułów wskazanych w formularzu
ofertowym spoczywa na Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
tj. ….…………………………………….………………………………………………
……
(nazwa/siedziba/adres podwykonawcy/NIP/REGON/ KRS/CEiDG)

2. Podwykonawca wykona następującą część zamówienia: ………….…….........................
……………………………………………………………………………………………..
3. Do Podwykonawcy znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia §1 i §4 umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykonanie zamówienia
przez Podwykonawcę. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zmiana Podwykonawcy w czasie trwania umowy uzależniona jest od zgody
Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia
dalszemu Pod-wykonawcy.
6. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo poświadczonej
za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
7. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza zastrzeżenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.
Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy, Wykonawca powinien w
ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przedstawić umowę uwzględniającą zastrzeżenia.
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
należnych Podwykonawcy odsetek.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia wykonawcy zgłoszenie
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia informacji o zamiarze
zapłaty bez-pośredniej podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją
umowy o podwykonawstwo.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 zastosowanie znajduje art. 465
ust. 5 ustawy PZP.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
a) dokładny opis części zamówienia powierzonego Podwykonawcy;
b) termin wykonania umowy;
c) podstawę rozliczenia między Wykonawca a Podwykonawcą, przy czym ceny wskazane
w umowie nie mogą przekroczyć cen wskazanych w ofercie Wykonawcy;
d) warunki i termin płatności;

1.

2.

3.

4.

5.

§6
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych produktów Zamawiający
ma prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2%
wartości niezrealizowanej w terminie dostawy zamówionych produktów. Zamawiający
zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej od wartości przedłożonej
faktury VAT na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku, wystąpienia okoliczności o których mowa w §4 ust. 7 Zamawiający może
nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości od 5% - 25% wartości brutto dostawy
objętej reklamacją. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary
umownej od wartości przedłożonej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Jeżeli rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi z winy Wykonawcy
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
nie-zrealizowanej części umowy.
Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane, jednak nie mogą przekroczyć 20
% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość wyżej opisanych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§7
1. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, w całości lub części. Powyższe nie dotyczy Podwykonawcy wskazanego w
§ 5.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości:
a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 456 ust.
2 ustawy PZP.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez
przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub
nie-należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w umowie
(Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową,
realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową, w szczególności niezgodnie z zapisami
§ 4 umowy).

3. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku zaistnienia konieczności
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy więcej niż 3 razy lub konieczności
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto.
4. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznowił jej
mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych
ust. 2 -4 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o
zaistnieniu ww. przesłanek.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust
1-4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część umowy.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie
wykonania w następujących przypadkach :
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
b) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych, zaś w zakresie ceny zmiana jest dopuszczalna
tylko w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
c) zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności, niezależnych i obiektywnych,
m.in. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do
minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego;
d) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem
zamówienia ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych w § 2
ust. 1 umowy i formularzu ofertowym, jednakże wartość zmiany nie może przekroczyć 50%
wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.
§ 10
2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest Pani Elżbieta Fal tel. 13 43 219 10 wew. 16.
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest:
……………………………………………………………
tel. ……………………………………………………….
mail: …………………………………………………….
§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy, powinny być w pierwszej kolejności
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób
polubowny strony ustalają, że sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia (w szczególności: cesji,
przekazu, sprzedaży) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części,
jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§13
Integralną część umowy stanowi dokumentacja przetargowa, w tym formularz cenowy.
Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna RODO.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik 1
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
ul. Kletówki 7, 38 – 400 Krosno
inspektor ochrony danych osobowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie dostępny jest pod adresem
e-mail: biuro@djp-safety.pl, telefon: 503420134 oraz adresem Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie



dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019r.



– Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania



danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:




− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

załącznik 10/5 do SWZ

UMOWA Nr ……………………….
zawarta w dniu ………….. r., pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno - Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul.Kletówki 7, który
reprezentuje Pani Mara Chrobak – Dyrektor DPS Nr 2 w Krośnie, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………….…………………….
NIP …………………, REGON ………………., KRS ………………..…………………….
którą reprezentują:
1. ……………………………………………………………………….……………..
2. ……………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
zwana dalej PZP.
Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do
odebrania produktów żywnościowych (mrożonki i ryby w tym ryby mrożone), zwanych
w dalszej treści umowy „produktami”, których asortyment, ilość i ceny jednostkowe
określone zostały w załączniku do nr 3/ 5 do SWZ złożonego przez Wykonawcę w ofercie
oraz zapłaty należnego wynagrodzenia.
Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż minimalnej ilości
produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia( załącznik nr 1 /5 do SWZ).
Wykonawca będzie dostarczał produkty będące przedmiotem zamówienia publicznego w
trakcie trwania umowy na swój koszt, na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul.
Kletówki 7.
Zamawiający będzie zamawiał produkty przez osoby upoważnione, sukcesywnie, na
podstawie telefonicznego lub pisemnego (mailowego) zamówienia w dniach roboczych w
godzinach od 10:00 do 18:00, w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty do siedziby Zamawiającego w ciągu
24h od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00
własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, zastrzeżeniem ust 6.
Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów będących przedmiotem umowy w
innym dniu uzgodnionym przez strony (np. w kolejnym dniu roboczym) w godzinach od
10:00 do 18:00 tj. w godzinach pracy magazynu.
Produkty dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki
Higienicznej), środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
Zamawiający może żądać okazania w momencie dostawy produktu:
a) aktualnego dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP;

9.
10.

11.
12.
13.

b) aktualnej książki kontroli sanitarnej środka transportu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia
rozładunku na rampie.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą
umową
zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do
magazynu żywnościowego Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania,
przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów
wymienionych w załączniku wskazanym w§ 1 umowy w ramach kwoty określonej w § 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,
niż zostały przewidziane w załączniku wskazanym w§ 1 ust. 1 umowy, ale nie mniej niż
minimalna ilość produktów wskazana w załączniku nr 1 / 5do SWZ.

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala
się,
na podstawie złożonej oferty, na kwotę:
- netto: ……………….. zł (słownie: ………………...…………….…. złotych ……/100),
- podatek VAT …….. tj.……………. zł (słownie: …………….……złotych ……/100),
- brutto: ……………. zł (słownie: ………….……………………...…. złotych …..../100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Ostateczna wartość zamówienia będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw
zaakceptowanych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy
określonej w ust.1.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczone produkty
według cen wymienionych w załączniku wskazanym w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawcę, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać zbiorczą fakturę za dostarczone produkty na
podstawie dokumentów WZ dwa razy w miesiącu odpowiednio do 15-go i ostatniego
dnia miesiąca.
6. Kwota należności wskazana na fakturze zostanie każdorazowo zweryfikowana ze
złożonym zamówieniem, cenami jednostkowymi określonymi w załączniku wskazanym
w§ 1 do umowy i ilością faktycznie dostarczonych produktów.
7. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, NIP 6840013798
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno
9. W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca
ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.
§3

Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty wskazane w § 1 ust. 1 o najwyższej
jakości, zgodne z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim produkty te będą:
a) opakowanie nie mogą być zniszczone, uszkodzone ani zgniecione;
b) towar zamówiony(mrożony) powinien być przywożony w temp. minimum (-18°C);
c) produkt powinien być zapakowany w oryginalnych opakowaniach lub zabezpieczony
folią;
d) powinny być widoczne terminy przydatności do spożycia;
e) W przypadku produktów głęboko zamrożonych, opakowanie powinno być suche bez
widocznych rozmrożeń;
f) mrożonki sypkie i nie zbrylone.
2. Wykonawca gwarantuje, że spełnia wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji
oraz w obrocie żywnością a dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021 ze
zm.), będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów
środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 ze zm.). Wykonawca zapewnia, że
dostawa i transport odbywać się będzie zgodnie w wymaganiami sanitarnymi określonymi
w Rozporządzeniu ( WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004r.
w sprawie higieny środków spożywczych, załącznik II Rozdział IV i Rozdział IX (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spec., rozdz. XIII, t.
34, str. 319).
3. Wykonawca zapewnia, że produkty dostarczane będą w oryginalnych i nienaruszonych
opakowaniach, zawierających oznaczenia fabryczne. Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z zapakowaniem produktów.
4. Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą
być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób
nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Każdy
asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Nie
dopuszcza się stosowania opakowań zastępczych. Towary lub produkty winny zawierać
informacje takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu,
skład, warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
5. Przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca musi posiadać:
a) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez
jednostkę certyfikującą),
b) aktualną książkę kontroli sanitarnej środka transportu.
6. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem
ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać
sprawdzenia zgodności cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku
wątpliwości co do jakości dostarczanych towarów, do badania próbki zakwestionowanego
towaru w laboratorium. Koszt badania bez względu na jego wyniki pokrywa Wykonawca.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy sprzecznej z umową partii
produktów, reklamacja zostanie złożona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznej wymiany towaru, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin, na towar wolny
od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. Zwrócony towar zostanie
zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem Wykonawcy na jego koszt, najpóźniej w
ciągu 12 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.

8. W przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 7 zwrot reklamowanego towaru
(niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za straty Wykonawcy w związku ze zwrotem
kwestionowanych produktów. W przypadku gdy dostawa nie spełnia warunków
opisanych w ust 7 i 9, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi
kosztami wynikającymi z konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do
rozładunku dostawy lub też gdy rozładunek dostawy wymaga pracy poza normalnymi
godzinami pracy magazynu.
9. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów również w
przypadkach:
a) nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy;
b) dostawy produktów niezgodnych z opisem zawartym w SWZ oraz w ofercie
Wykonawcy;
c) brak wykazania przez Wykonawcę, że produkt równoważny spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w SWZ lub produkt równoważny posiada parametry
gorsze od wymaganych w SWZ;
d) gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu
przewożących przedmiot umowy.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 9, postanowienia ust. 7 i 8
umowy stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych zła jakością dostarczanego towaru
Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z leczeniem i przeprowadzaniem
zabiegów sanitarnych , dezynfekcji, dezaktywacji oraz do zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych osób zatrutych dostarczonymi środkami spożywczymi.
12. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany
wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego w SWZ. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży
na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez
Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne,
potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez
Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.).
13. W przypadku o którym mowa w ust. 12 wszelkie ryzyko ( w tym koszty ewentualnych
ekspertyz) związane z wykazaniem równoważności artykułów wskazanych w formularzu
ofertowym spoczywa na Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy tj.
….…………………………………….……………………………………………………
(nazwa/siedziba/adres podwykonawcy/NIP/REGON/ KRS/CEiDG)

2. Podwykonawca wykona następującą część zamówienia: ………….…….........................
……………………………………………………………………………………………..
3. Do Podwykonawcy znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia §1 i §4 umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykonanie
zamówienia przez Podwykonawcę. Powierzenie wykonania części zamówienia
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
5. Zmiana podwykonawcy w czasie trwania umowy uzależniona jest od zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia dalszemu

Podwykonawcy.
6. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo
poświadczonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
7. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza zastrzeżenia do umowy Wykonawcy z
Podwykonawcą. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy,
Wykonawca powinien w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przedstawić umowę
uwzględniającą zastrzeżenia.
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
należnych Podwykonawcy odsetek.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia wykonawcy
zgłoszenie
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia informacji o zamiarze
zapłaty bezpośredniej podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy
o podwykonawstwo.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 zastosowanie znajduje art. 465
ust. 5 ustawy PZP.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy więcej niż 3 razy lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
brutto stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
14. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
a) dokładny opis części zamówienia powierzonego Podwykonawcy;
b) termin wykonania umowy;
c) podstawę rozliczenia między Wykonawca a Podwykonawcą,
przy czym ceny wskazane w umowie nie mogą przekroczyć cen
wskazanych w ofercie Wykonawcy;
d) warunki i termin płatności;
§6
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych produktów Zamawiający
ma prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2%
wartości niezrealizowanej w terminie dostawy zamówionych produktów. Zamawiający
zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej od wartości przedłożonej
faktury VAT na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. W przypadku, wystąpienia okoliczności o których mowa w §4 ust. 7 Zamawiający może
nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości od 5% - 25% wartości brutto dostawy
objętej reklamacją. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary
umownej od wartości przedłożonej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Jeżeli rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi z winy Wykonawcy
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
niezrealizowanej części umowy.
4. Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane, jednak nie mogą przekroczyć
20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość wyżej opisanych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§7
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, w całości lub części. Powyższe nie dotyczy Podwykonawcy
wskazanego w § 5.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości:
a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 456 ust.
2 ustawy PZP.
Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez
przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w umowie
(Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową,
realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową, w szczególności niezgodnie z zapisami §
4 umowy).
Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku zaistnienia konieczności
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy więcej niż 3 razy lub konieczności
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto.
Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznowił jej
mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych
ust. 2 - 4 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o
zaistnieniu ww. przesłanek.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust
1-4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część umowy.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
§9

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie
wykonania w następujących przypadkach :
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,

b) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych, zaś w zakresie ceny zmiana jest dopuszczalna
tylko w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
c) zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności, niezależnych i obiektywnych,
m.in. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do
minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego;
d) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem
zamówienia ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych w § 2
ust. 1 umowy i formularzu ofertowym, jednakże wartość zmiany nie może przekroczyć 50%
wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.
§ 10
1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest Pani Elżbieta Fal tel. 13 43 219 10 wew. 16.
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest:
……………………………………………………………
tel. ……………………………………………………….
mail: ……………………………………………………..
§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy, powinny być w pierwszej kolejności
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób
polubowny strony ustalają, że sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia (w szczególności: cesji,
sprzedaży) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również
korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§13
Integralną część umowy stanowi dokumentacja przetargowa, w tym formularz cenowy.
Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna RODO.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik 1
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
ul. Kletówki 7, 38 – 400 Krosno
inspektor ochrony danych osobowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie dostępny jest pod
adresem e-mail: biuro@djp-safety.pl, telefon: 503420134 oraz adresem Domu Pomocy Społecznej nr

2 w Krośnie ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

 związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania



danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

załącznik 10/6 do SWZ

UMOWA Nr ……………………….
zawarta w dniu ………….. r., pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno - Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul.Kletówki 7 , który
reprezentuje Pani Maria Chrobak – Dyrektor DPS Nr 2 w Krośnie, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………….…………………….
NIP …………………, REGON ………………., KRS ………………..…………………….
którą reprezentują:
1. ……………………………………………………………………….……………..
2. ……………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
zwana dalej PZP.
Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania
produktów żywnościowych (pieczywo i wyroby cukiernicze), zwanych w dalszej treści
umowy „produktami”, których asortyment, ilość i ceny jednostkowe określone zostały w
załączniku do nr 3 /6 do SWZ złożonego przez Wykonawcę w ofercie oraz zapłaty należnego
wynagrodzenia.
Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż minimalnej ilości
produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia( załącznik nr 1 /6 do SWZ).
Wykonawca będzie dostarczał produkty będące przedmiotem zamówienia publicznego
i trakcie trwania umowy na swój koszt, na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno,
ul.Kletówki7.
Zamawiający będzie zamawiał produkty przez osoby upoważnione, sukcesywnie, na
podstawie telefonicznego lub pisemnego (mailowego) zamówienia w dniach roboczych
w godzinach od 10:00 do 18:00, w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty do siedziby Zamawiającego w ciągu 24
h od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00
własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, zastrzeżeniem ust 6.
Strony dopuszczają możliwość dostawy produktów będących przedmiotem umowy w
innym dniu uzgodnionym przez strony (np. w kolejnym dniu roboczym) w godzinach od
10:00 do 18:00 tj. w godzinach pracy magazynu. Wykonawca zobowiązuje się w
przeddzień dnia wolnego od pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90), tj. sobota, dzień przed świętem, dokonać
podwójnej dostawy produktów (najpóźniej do godz. 18:00), zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.

Załącznik nr 10/6 do SWZ

7. Produkty dostarczane będą zgodnie z zasadami HACCP i GHP (Dobrej Praktyki
Higienicznej), środkiem transportu posiadającym aktualną książkę kontroli sanitarnej.
8. Zamawiający może żądać okazania w momencie dostawy produktu:
a) aktualnego dokumentu potwierdzającego stosowanie systemu HACCP;
b) aktualnej książki kontroli sanitarnej środka transportu.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy towaru na palecie oraz nie umożliwia
rozładunku na rampie.
10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową
zapewnić rozładunek dostarczonych produktów oraz wnieść zamówione towary do
magazynu żywnościowego Zamawiającego.
11. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania,
przesłania, załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości poszczególnych produktów
wymienionych w załączniku wskazanym w§ 1 umowy w ramach kwoty określonej w § 2.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,
niż zostały przewidziane w załączniku wskazanym w§ 1 ust. 1 umowy, ale nie mniej niż
minimalna ilość produktów wskazana w załączniku nr 1 / 6 do SWZ.
§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się,
na podstawie złożonej oferty, na kwotę:
- netto: ……………….. zł (słownie: ………………...…………….…. złotych ……/100),
- podatek VAT …….. tj.……………. zł (słownie: …………….……złotych ……/100),
- brutto: ……………. zł (słownie: ………….……………………...…. złotych …..../100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Ostateczna wartość zamówienia będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw
zaakceptowanych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy określonej
w ust.1.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczone produkty
według cen wymienionych w załączniku wskazanym w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawcę, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać zbiorczą fakturę za dostarczone produkty na
podstawie dokumentów WZ dwa razy w miesiącu odpowiednio do 15-go i ostatniego dnia
miesiąca.
6. Kwota należności wskazana na fakturze zostanie każdorazowo zweryfikowana ze
złożonym zamówieniem, cenami jednostkowymi określonymi w załączniku wskazanym w
§ 1 do umowy i ilością faktycznie dostarczonych produktów.
7. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Faktury należy wystawiać na:
2
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Nabywca: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, NIP 6840013798
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul.Kletówki 7, 38-400 Krosno
9. W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca
ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie.
§3
Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

1.

2.

3.

4.

§4
Wykonawca gwarantuje, iż będzie dostarczał produkty wskazane w § 1 ust. 1 o najwyższej
jakości, zgodne z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim produkty te będą:
a) świeże, dobrze wyrośnięte, nie spieczone;
b) bez konserwantów i środków spulchniających;
c) opakowanie nie może być zniszczone, uszkodzone ani zgniecione;
d) widoczne terminy przydatności do spożycia;
e) bez nalotów nieznanego pochodzenia;
f) bez nieprzyjemnego zapachu sugerującego na zepsucie się produktu;
g) bez dziwnego smaku sugerującego zepsucie się produktu;
h) produkt powinien być zapakowany w oryginalnych opakowaniach lub zabezpieczony
folią;
i) zawartość soli, cukru w pieczywie ma być zgodne zgodnie z przepisami prawa;
j) wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g
produktów;
k) dowożone codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt do godz. 6.00;
Wykonawca gwarantuje, że spełnia wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji
oraz w obrocie żywnością a dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021 ze
zm.), będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów
środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 ze zm.). Wykonawca zapewnia, że
dostawa i transport odbywać się będzie zgodnie w wymaganiami sanitarnymi określonymi
w Rozporządzeniu ( WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004r.
w sprawie higieny środków spożywczych, załącznik II Rozdział IV i Rozdział IX (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spec., rozdz. XIII, t.
34, str. 319).
Wykonawca zapewnia, że produkty dostarczane będą w oryginalnych i nienaruszonych
opakowaniach, zawierających oznaczenia fabryczne. Zamawiający nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z zapakowaniem produktów.
Produkty muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą
być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, w żaden sposób
nie ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Każdy
asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Nie dopuszcza
się stosowania opakowań zastępczych. Towary lub produkty winny zawierać informacje
takie jak: kto wyprodukował lub przetworzył, datę ważności danego produktu, skład,
warunki przechowywania, atesty jeśli dany produkt obowiązują.
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5. Przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca musi posiadać:
a) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez
jednostkę certyfikującą),
b) aktualną książkę kontroli sanitarnej środka transportu.
6. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem
ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać
sprawdzenia zgodności cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku
wątpliwości co do jakości dostarczanych towarów, do badania próbki zakwestionowanego
towaru w laboratorium. Koszt badania bez względu na jego wyniki pokrywa Wykonawca.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy sprzecznej z umową partii
produktów, reklamacja zostanie złożona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznej wymiany towaru, w terminie nie dłuższym niż 4h, na towar wolny od wad, w
ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. Zwrócony towar zostanie zwrócony
Wykonawcy i odebrany transportem Wykonawcy na jego koszt, najpóźniej w ciągu 12
godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
8. W przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 7 zwrot reklamowanego towaru
(niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za straty Wykonawcy w związku ze zwrotem kwestionowanych
produktów. W przypadku gdy dostawa nie spełnia warunków opisanych w ust 7 i 9,
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę dodatkowymi kosztami wynikającymi z
konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do rozładunku dostawy lub też
gdy rozładunek dostawy wymaga pracy poza normalnymi godzinami pracy magazynu.
9. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostarczonych produktów również w
przypadkach:
a) nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem realizacji dostawy;
b) dostawy produktów niezgodnych z opisem zawartym w SWZ oraz w ofercie
Wykonawcy;
c) brak wykazania przez Wykonawcę, że produkt równoważny spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w SWZ lub produkt równoważny posiada parametry
gorsze od wymaganych w SWZ;
d) gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami
transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu
przewożących przedmiot umowy.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 9, postanowienia ust. 7 i 8
umowy stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych zła jakością dostarczanego towaru
Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z leczeniem i przeprowadzaniem
zabiegów sanitarnych, dezynfekcji, dezaktywacji oraz do zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych osób zatrutych dostarczonymi środkami spożywczymi.
§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy
tj. ….…………………………………….………………………………………………
(nazwa/siedziba/adres podwykonawcy/NIP/REGON/ KRS/CEiDG)
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2. Podwykonawca wykona następującą część zamówienia: ………….…….........................
……………………………………………………………………………………………..
3. Do Podwykonawcy znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia §1 i §4 umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykonanie zamówienia
przez Podwykonawcę. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zmiana podwykonawcy w czasie trwania umowy uzależniona jest od zgody
Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia
dalszemu podwykonawcy.
6. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo poświadczonej
za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
7. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza zastrzeżenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.
Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy, Wykonawca powinien w
ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przedstawić umowę uwzględniającą zastrzeżenia.
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
należnych podwykonawcy odsetek.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia wykonawcy zgłoszenie
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia informacji o zamiarze
zapłaty bezpośredniej podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją
umowy
o podwykonawstwo.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 zastosowanie znajduje art. 465
ust. 5 ustawy PZP.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
13. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
a) dokładny opis części zamówienia powierzonego Podwykonawcy;
b) termin wykonania umowy;
c) podstawę rozliczenia między Wykonawca a Podwykonawcą, przy czym ceny wskazane
w umowie nie mogą przekroczyć cen wskazanych w ofercie Wykonawcy;
d) warunki i termin płatności;
§6
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych produktów Zamawiający
ma prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2%
wartości niezrealizowanej w terminie dostawy zamówionych produktów. Zamawiający
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zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej od wartości przedłożonej
faktury VAT na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku, wystąpienia okoliczności o których mowa w §4 ust. 7 Zamawiający może
nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości od 5% - 25% wartości brutto dostawy
objętej reklamacją. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary
umownej od wartości przedłożonej faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Jeżeli rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi z winy Wykonawcy
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
niezrealizowanej części umowy.
Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane, jednak nie mogą przekroczyć
20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość wyżej opisanych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§7
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, w całości lub części. Powyższe nie dotyczy Podwykonawcy wskazanego
w § 5.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości:
a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 456 ust.
2 ustawy PZP.
Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez
przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w umowie
(Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową,
realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową, w szczególności niezgodnie z zapisami §
4 umowy).
Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku zaistnienia konieczności
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy więcej niż 3 razy lub konieczności
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto.
Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznowił jej
mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy w przypadkach
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wymienionych ust. 2 - 4 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
wiedzy o zaistnieniu ww. przesłanek.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust
1-4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część umowy.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie
wykonania w następujących przypadkach :
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
b) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych, zaś w zakresie ceny zmiana jest dopuszczalna
tylko w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
c) zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności, niezależnych i obiektywnych,
m.in. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego a inny sposób wykonania umowy przyczyni się do
minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego;
d) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem
zamówienia ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych w § 2
ust. 1 umowy i formularzu ofertowym, jednakże wartość zmiany nie może przekroczyć 50%
wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy PZP.
§ 10
1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji
niniejszej umowy jest Pani Elżbieta Fal tel. 13 43 219 10 wew. 16.
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest:
……………………………………………………………
tel. ……………………………………………………….
mail: ……………………………………………………..
§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy, powinny być w pierwszej kolejności
rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób
polubowny strony ustalają, że sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia (w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również
korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Prawa zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§13
Integralną część umowy stanowi dokumentacja przetargowa, w tym formularz cenowy.
Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna RODO.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik 1
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
ul. Kletówki 7, 38 – 400 Krosno
inspektor ochrony danych osobowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie dostępny jest pod adresem
e-mail: biuro@djp-safety.pl, telefon: 503420134 oraz adresem Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie

ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

