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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 

 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych dostaw  

4.  Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

5.  Załącznik nr B Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 

wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników 
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Załącznik Nr A 

 

Miejsce i data …………………… 

 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

Poniżej 214.000 EURO pt.: 

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH  

NA POTRZEBY AWL W 2020 r. 

nr sprawy WNP/24/PN/2020 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 
1. Jako wykonawca jestem*:   małym przedsiębiorstwem          

średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 
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2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w SIWZ. 

Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego . 

4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych postanowieniach 

treści umowy. 

6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za łącznym 

wynagrodzeniem w kwocie:: 

 

 

a. Netto   ............. zł (słownie: .................................................... zł) 

b. Podatek VAT – (…..) % tj. ................ zł (słownie: ................................................... zł) 

c. Cena (brutto) ………............. zł  (słownie: ....................................................zł). 

Podana cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.  

Powyższa cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część 

mojej/naszej oferty. 

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni . 

9. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

10. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie**:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

 

11. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

Część ………… (podać nr części zamówienia, której dotyczy) 

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

12. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

13. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

 

14. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 

a) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w 

art. 32 RODO (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, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 

119, str. 1) zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu. 

b) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane 

za naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w 
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tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego 

czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji 

umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez 

Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Czajkowskiego 109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 

zgodne z prawdą.  Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i 

załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich 

poprawiania. 

 

 

 
Data ................................        ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 

 
 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

Cena jedn. 

netto zł 

Wartość 

netto zł VAT % 

Wartość 

brutto zł 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 FILET Z KACZKI kg 80     

2 FILET Z PIERSI INDYKA kg 6 000     

3 

FILET Z PIERSI 

KURCZAKA kg 12 800     

4 GOLONKA Z INDYKA kg 40     

5 INDYK ŚWIEŻY kg 15     

6 KACZKA CAŁA kg 70     

7 KURCZAK ŚWIEŻY kg 200     

8 MIĘSO Z UDA INDYKA kg 2 300     

9 NOGA CAŁA Z KACZKI kg 80     

10 

NOGA CAŁA Z 

KURCZAKA kg 10 600     

11 PORCJA ROSOŁOWA kg 2 700     

12 

SKRZYDEŁKA Z 

KURCZAKA kg 200     

13 SZYJE Z INDYKA kg 130     

14 WĄTROBA Z INDYKA kg 960     

15 

WĄTROBA Z 

KURCZAKA kg 950     

16 ŻOŁĄDKI Z KURCZAKA kg 1 020     

RAZEM    

 

 

 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH  

NA POTRZEBY AWL W 2020 r. 

nr sprawy WNP/24/PN/2020 

 
 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2019 r. poz. 1843), dalej: ustawy Pzp. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 
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2) ……………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Przetarg nieograniczony nr WNP/24/PN/2020  

poniżej 214.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH  

NA POTRZEBY AWL W 2020 r. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat następujące dostawy  o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (związane z 

przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalne do niego): 

Lp. Przedmiot zamówienia –  zakres rzeczowy– opis i rodzaj dostawy,   
Podmiot, na rzecz którego 

dostawa była realizowana 

Miejsce realizacji / 

Okres realizacji 

(pełne daty od ... do 

...) 

Całkowita wartość dostaw, za 

które Wykonawca odpowiadał 

brutto PLN 

Informacja o poleganiu na 

zasobach innych podmiotów 

w zakresie zdolności 

technicznej  lub zawodowej * 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 

1.  
 

 

    

2.  
     

3.  
 

 

    

Uwaga: Do powyższego wykazu dostaw Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie  powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą dostaw był podmiot inny, niż składający ofertę.  

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Przetarg nieograniczony  

Poniżej 214.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH  

NA POTRZEBY AWL W 2020 r. 
nr sprawy WNP/24/PN/2020 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu WNP/24/PN/2020  

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do żadnej grupy kapitałowej/tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1  

pkt 23 ustawy Pzp* 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w której skład 

wchodzą poniższe podmioty: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

 
W przypadku, przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

*niepotrzebne skreślić 

UWAGA:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. 
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Załącznik B 

/wzór/ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  

 

W dniu .................... 2020 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki  
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną na podstawie posiadanego upoważnienia przez: 

Kanclerza - ……………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres )  

wpisaną do (CEIDG albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), 

reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr WNP/24/PN/2020, 

rozstrzygniętego w dniu <............> zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „Ustawą”, pt.: ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ 

PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY AWL W 2020 r. 

 

§1 
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Wykonawca zobowiązuje się 

do dokonania dostawy mięsa drobiowego oraz podrobów drobiowych w zakresie określonym w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia ceny. 

2. Przez określenia użyte w dalszej części niniejszej umowy należy rozumieć: 

a) „towar” – produkty spożywcze wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

b) „normy jakościowe”- normy zgodne z PN, 

c) „opakowanie” – zgodnie z wymogami zapisanymi w § 2,  

d) „odbiorca” – wyznaczona przez Zamawiającego osoba odpowiedzialna za odbiór ilościowy i jakościowy 

towaru w magazynie żywnościowym, 

e) ”WIJHARS” – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, 

f) „PIS” – Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

g) „Wz” – dokument wydania zewnętrznego wystawiony przez Wykonawcę. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany w niniejszej umowie, na warunkach w niej określonych, 

pod wskazany adres, przy czym: 

a) towar zaoferowany przez Wykonawcę będzie spełniał wymagania  określone w załączniku nr 1, 

b) towar winien spełniać wymogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury 

w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. .U. UE-sp. rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE-sp. rozdz. 13, t. 34, str. 319 

z późn. zm.) i wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych; 

 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

oraz uchylającego Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4); 

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.  

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 

z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

824) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy; 
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 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1557) oraz 

aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy; 

 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy 

(Dz. Urz. UE.L Nr 334, str. 1); 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany Rozporządzeń 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 i (WE) Nr 1925/2006 oraz uchylenia 

Dyrektywy Komisji 87/250/EWG, Dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 

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

2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 608/2004 (Dz. Urz. UE.L Nr 304, str. 18 z późn. 

zm.). 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zapłacić Wykonawcy 

cenę w wysokości podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie tj. w wysokości: 

a)......................zł netto (słownie złotych:...................................................), 

b)......................zł brutto (słownie złotych:...................................................), w tym  

c) podatek VAT w wysokości ......................zł (słownie złotych:...................................................). 

2. Cenę za dostarczony towar, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy metodą podzielonej płatności (MPP), w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia braków w przedmiocie dostawy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

ceny do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

4. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w towarze, Zamawiający jest zobowiązany do 

zgłoszenia ich Wykonawcy niezwłocznie.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen jednostkowych nie częściej niż raz na trzy miesiące (raz 

w kwartale), przy czym do końca I kwartału 2020 r. obowiązują ceny zawarte w ofercie Wykonawcy.   

7. Strony mogą zgłosić wniosek o waloryzację cen jednostkowych w wysokości sumy wskaźników cen za 

poszczególne miesiące (licząc od miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja lub w przypadku pierwszej 

zmiany od stycznia 2020 r.) grup towarów i usług konsumpcyjnych dotyczących przedmiotu umowy 

opublikowanych w Biuletynie Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Ceny w gospodarce narodowej na dany 

miesiąc”. 

8. Zmiana ceny może nastąpić w przypadku, gdy procent zmiany sumy wskaźników za dany okres, będzie równy 

lub większy niż 3%. Wyliczony procent zmiany ceny zaokrągla się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

9. Nowe ceny, obowiązujące w stosunku do niezrealizowanej części umowy, wprowadzone aneksem do umowy 

będą obowiązywały z dniem podpisania aneksu,  jednak nie później niż w ciągu 21 dni  od dnia złożenia 

wniosku. 

10. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony 

dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia brutto zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie aneksu 

do niniejszej umowy. 

11. Waloryzowaną cenę jednostkową zaokrągli się do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku) w następujący 

sposób: 

a) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie wynosiła 5 i więcej, wówczas drugą cyfrę po przecinku 

zaokrągla się w górę; 

b) gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku będzie mniejsza od 5, wówczas drugą cyfrę po przecinku 

zaokrągla się w dół. 

 

§ 4 

 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji przedmiotu zamówienia (każdy 

asortyment) o maksimum 20% ilości ujętych w formularzu ofertowym. W takim zakresie odpowiednio 

może ulec modyfikacji wartość umowy, 

b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej 

części zamówienia. Kompensacja powinna zostać tak przeprowadzona, aby nie doszło do zwiększenia  

całkowitej wartości zamówienia. 

2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych 

w umowie. 
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§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres obowiązywania umowy, nw. aktualnych dokumentów:  

1) Polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej i produktowej) z 

rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody 

osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę na kwotę minimum 

380 tys. zł; 
2) Potwierdzenia wdrożonego i działającego systemu HACCP - dotyczy wszystkich pomieszczeń, 

budynków, magazynów przeznaczonych przez Wykonawcę do zabezpieczenia realizacji umowy, w 

formie zaświadczenia wydanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną o 

objęciu nadzorem funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP; 

3) Aktualnej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie 

zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które 

produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu 

produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, 

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

jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień w zależności od prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

4) Potwierdzenia o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, 

konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi wydane przez Wojewódzkiego Inspektora 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

lub siedzibę Wykonawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1  ww. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno – spożywczych  – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy towar z dostawą na koszt i ryzyko Wykonawcy, do magazynu 

Zamawiającego (bud. 112, I piętro). 

2. Wykonawca dostarczy towar, specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika. Wykonawca 

jest zobowiązany do wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego. 

3. Dowóz towaru odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów oraz 

ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z funkcją jaką pełni Zamawiający (np. związanych 

z Osiąganiem Wyższych Stanów Gotowości Bojowej, szkoleń poligonowych, szkoleń rezerw osobowych) 

Wykonawca zobowiązany jest do dostaw do miejsc wskazanych przez Zamawiającego lub miejsc szkoleń 

poligonowych własnym transportem na własny koszt. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z poźn. zm.) w zakresie 

działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742), przyjętych u Zamawiającego w czasie 

dostarczania towaru do Zamawiającego. 

7.  Zamawiający zobowiązuje się: 

 a) składać Wykonawcy zamówienie e-mailem lub faksem lub telefonicznie (potwierdzone w rejestrze 

złożonych zamówień prowadzonym przez Zamawiającego), w którym wyszczególni: 

- nazwę i adres Wykonawcy, 

- nazwę i adres Zamawiającego, 

- numer i datę zamówienia, 

- asortyment i ilość;   

           b) przesłać Wykonawcy e-mailem lub telefonicznie (potwierdzone w rejestrze złożonych zamówień 

prowadzonym przez Zamawiającego) korektę ilości zamówionych produktów z dobowym 

wyprzedzeniem lub najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed dniem dostawy.  

 

 

§ 7 

1.   Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczany w ramach umowy jest wolny od wad 

jakościowych i ilościowych.  

2.  Termin przydatności do spożycia na opakowaniu jednostkowym produktu, w chwili dostawy do 

Zamawiającego, nie może być krótszy niż ¾ okresu w którym towar zachowuje zdatność do spożycia, 

opisaną na opakowaniu lub w Polskiej Normie. 

 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
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§ 8 

1. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez inspektora 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)  lub Inspekcji Weterynaryjnej (IW) lub Wojskowego Ośrodka 

Medycyny Prewencyjnej (WOMP), także w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, w 

zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – 

higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, 

warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu 

towaru. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na pobieranie prób żywności i jej przebadanie we właściwym miejscowo (dla 

Zamawiającego) laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innego 

akredytowanego laboratorium, (w tym dwukrotnie na koszt Wykonawcy) celem określenia jakości 

zdrowotnej i handlowej dostarczanych, w ramach niniejszej umowy towarów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przynajmniej raz w czasie trwania umowy, do wykonania na koszt 

Wykonawcy badań, w zakresie zgodności dostarczanych produktów z normami jakościowymi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych produktów 

z jakością  ustaloną w załączniku nr 1 niniejszej umowy kilkakrotnie w czasie trwania umowy. Prawo do 

kontroli (tj. pobrania prób i badania dostarczonego towaru) w imieniu Zamawiającego przysługuje 

właściwemu miejscowo organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych. Koszt 

pobrania prób i badania żywności poniesie Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 3, jeżeli nie 

potwierdzi się ocena jakości dostarczonych towarów  dokonana przez Zamawiającego. 

5. W przypadku dwukrotnego naruszenia norm jakościowych określonych umową, potwierdzonego przez 

uprawnione laboratoria bądź dwukrotnego stwierdzenia nieprawidłowości przez organy i w zakresie 

opisanym w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 

30 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.  

 

§ 9 

1.  Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego, w jego magazynie w oparciu 

o złożone zamówienie, obowiązujące normy jakościowe oraz zgodnie z procedurami systemu HACCP na 

podstawie dostarczonych wraz z towarem faktur lub dokumentów Wz.  

2.  W przypadku różnic jakościowych lub ilościowych, przy odbiorze towaru, Zamawiający wypisze protokół 

reklamacyjny, którego odbiór potwierdzi osoba dostarczająca towar w imieniu Wykonawcy – zgodnie z 

załącznikiem nr 2.  

3.  Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany towar określa moment odbioru /przekazania/ towaru. 

4.  Wykonawca przez okres trwania umowy poddaje się stałemu nadzorowi właściwego miejscowo Państwowego 

Inspektora Sanitarnego lub Inspektora Weterynaryjnego, Inspektora WOMP (działającego w obecności 

przedstawiciela PIS lub IW) w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, 

stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej 

zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych 

przetworów, sposobu transportu towaru, oraz w zakresie stosowania i funkcjonowania wdrożonego systemu 

HACCP. 

 

§ 10 

1. W przypadku dostawy towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru lub niezgodności 

asortymentu) Zamawiający w ramach postępowania reklamacyjnego może odmówić jego przyjęcia i żądać 

wymiany na towar wolny od wad. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji (podpisania protokołu reklamacji 

przez strony umowy lub osoby, które na podstawie niniejszej umowy są uprawnione do podpisania protokołu), 

do dostawy towaru wolnego od wad bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.  

2. Zamawiający, według własnego uznania może zrezygnować z żądania wymiany towaru na towar wolny od 

wad w przypadku gdy otrzymanie towaru, wskutek braku zachowania terminu, stało się dla Zamawiającego 

zbędne.  

3. Odbiorca po stwierdzeniu widocznych lub ukrytych wad jakościowych towaru podczas odbioru lub wynikłych 

podczas magazynowania, zwróci niezwłocznie towar Wykonawcy (postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, 

zgodnie z zasadami systemu HACCP dla Zamawiającego. 

4. Zamawiający o stwierdzonych wadach jakościowych powiadomi niezwłocznie e-mailem, telefonicznie lub 

faksem Wykonawcę, i Inspektora WOMP oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego do 

Wykonawcy, i Inspektora WOMP. Wzór protokołu reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych niedoborów, 

wymianie towaru na wolny od wad lub korekcie faktury. 
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6. W przypadku dostawy towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań ustawowych, Zamawiający 

może odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru i ponownego dostarczenia go środkiem transportu 

spełniającym wymagania, w czasie do 24 godzin licząc od momentu stwierdzenia dostawy wadliwym 

środkiem transportu. Zamawiający, wedle własnego uznania, może zrezygnować z żądania wymiany towaru 

na towar wolny od wad w przypadku gdy otrzymanie towaru, wskutek braku zachowania terminu, stało się 

dla Zamawiającego zbędne. W takim przypadku Zamawiającemu służy prawo żądania korekty faktury oraz 

naliczenia kary umownej określonej w § 16 ust. 1 lit. b. 

 

§ 11 

1. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji lub niezwłocznie na nią nie zareaguje, Zamawiający zleci Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej miejscowo dla Zamawiającego, lub inspektorowi WOMP, pobranie 

prób towaru do zbadania. Przy pobieraniu prób obecny będzie inspektor PIS oraz upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym terminie pobrania prób. 

2. W przypadku gdy Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna właściwa miejscowo dla  Zamawiającego jak również 

WOMP, określonych badań nie wykonuje, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu akredytowanemu 

laboratorium według własnego uznania.  

3. Orzeczenie wydane przez wymienioną Stację lub inne laboratorium będzie podstawą do określenia jakości 

towaru. 

4. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okazała się błędna. 

 

§ 12 

1.  W przypadku stwierdzenia słuszności reklamacji (po wyczerpaniu drogi postępowania określonej w § 10) 

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy towaru wolnego od wad w terminie 2 dni od daty wydania 

orzeczenia, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi 

jakościowemu, zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

2.   Zamawiający zastrzega sobie (wedle własnego uznania) możliwość rezygnacji z dostawy towaru wolnego od 

wad i zażądania niezwłocznej korekty wystawionej faktury poprzez zmniejszenie jej wartości o wartość towaru 

wadliwego.  

3.   Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, rozstrzygnięcie sporu nastąpi na drodze  postępowania sądowego. 

 

§ 13 

W przypadku wystąpienia zatruć, spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązany 

jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych, 

a także pokryć szkody poniesione przez Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu, z rachunku Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

2. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni: 

a) asortyment środków spożywczych (tylko i wyłącznie produktów będących przedmiotem umowy, 

posługując się nazewnictwem środków spożywczych zawartym w umowie), 

b) opakowanie jednostkowe środka spożywczego, 

c) ilość towaru zgodną z ilością na specyfikacji wysyłkowej (WZ), 

d) jednostkę miary, 

e) cenę jednostkową netto, 

f) stawkę podatku VAT,  

g) kwotę VAT, 

h) wartość brutto, 

i) nr umowy. 

3.   Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie asortymenty wynikające z umowy, której 

dotyczy dostawa. Jeżeli dostawa dotyczy towaru z dwóch różnych umów, Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia dwóch oddzielnych faktur.  

4.  W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań oraz niedołączenia do faktury dokumentów 

wymienionych w § 15, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do czasu 

uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia 

bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury. 

5.   Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem nieopłacenia faktury przez Zamawiającego, do dostawy wyłącznie 

produktów będących przedmiotem umowy oraz w ilościach i wartości przewidzianych umową. 
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6.  W przypadku przekroczenia ilości i wartości dostaw (także ilości i wartości dostaw wynikających z 

poszczególnych zamówień) oraz zmiany asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 umowy, Zamawiający 

odmówi dokonania z tego tytułu zapłaty, z zastrzeżeniem § 4 umowy. 

7.   W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru w zbiorczych opakowaniach zwrotnych Zamawiający 

dokonuje zwrotu niniejszych opakowań  przy następnej dostawie. Rozliczenie zbiorczych opakowań 

zwrotnych polega na wpisie dostarczanych/ zwracanych ilości  przez Odbiorcę. Wpis powyższy dokonuje się 

w dowodach dostaw (Wz) – jeżeli dotyczy. 

 

§ 15 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej partii wysyłanego towaru, dokumenty wysyłkowe takie jak: 

1) szczegółową specyfikację wysyłkową (WZ),  

2) komisyjny protokół załadowania towaru (w przypadku dostaw obcym transportem). 

 

§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w następujących przypadkach i wysokości:  

a) 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, 

względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, lub 

gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, 

z przyczyn leżących po jego stronie; 

b) 2% wartości dostawy zamówionego towaru z wadami za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostawie 

zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów, o których mowa w § 10 ust. 1; 

wysokość kary umownej nie może przekroczyć wartości zamówionego towaru z wadami; 

  c)  1 % wartości dostawy niezrealizowanej w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu dostawy, określonego w zamówieniu złożonym 

przez Zamawiającego, lecz nie mniej niż 100 zł za każdą godzinę opóźnienia. Wysokość kary umownej 

nie może przekroczyć wartości zamówionego towaru dostarczonego po terminie. 

2. Kary umowne oblicza się według wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w 

przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy określonego w ust. 1 

przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy. 

 

§ 17 

1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od całości lub części umowy i naliczenia kar umownych zgodnie 

z § 16 ust. 1 lit a umowy, w szczególności gdy: 

a) nastąpi trzykrotne uchybienie terminów dostaw partii towaru; 

b) Wykonawca nie przestrzega warunków sanitarnych produkcji, wymagań dotyczących transportu, lub 

opakowań oraz innych postanowień umowy, a także gdy  nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych 

potwierdzone zostanie  nakazem Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego zaprzestania  zaopatrywania,  

określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w 

sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 89, poz. 857 z późn. zm.); 

c) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej 

kontroli jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu; 

d) Wykonawca zaniecha realizacji dostaw; 

e) Wykonawca dwukrotnie naruszy parametry jakościowe dostarczonych towarów określone w § 8 ust. 5 

umowie; 

f) nastąpią przekroczenia, bez zgody Zamawiającego, ilości produktów określonych umową oraz 

dostarczania asortymentu innego niż przewidzianego w umowie; 

g) Wykonawca nie przedłuży ważności dokumentów żądanych przez Zamawiającego (polisa  

ubezpieczeniowa, potwierdzenie wdrożonego i funkcjonującego systemu HACCP), w przypadku upływu 

okresu, na które zostały wydane lub utraty ich ważności oraz niedostarczenia Zamawiającemu kserokopii 

dokumentu (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  potwierdzającego zachowanie 

ciągłości powyższych dokumentów. 

2. Zamawiający ma prawo realizować prawo odstąpienia, w przypadkach zastrzeżonych w niniejszej umowie, 

w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uprawniających do skorzystania z tego 

prawa. 
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3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umowy brutto 

tj………………………zł zostanie wniesione w formie:     …………………………………….. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.  

 

§ 19 

1. Zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 

 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: 

a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

b) Kodeksu cywilnego, 

2. Integralną częścią umowy są załączniki: 

a)   załącznik nr 1 – wykaz asortymentu, 

b)   załącznik nr 2 – wzór protokołu reklamacyjnego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy 

prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień 

bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, 

w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych 

5. Spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 21 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 

Egz. Nr 1– Zamawiający, 

Egz. Nr 2 – Wykonawca. 

 

                               

           ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 

    

         .........................................                                                          .......................... .............. 
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

(WZÓR) 

 

Protokół reklamacyjny 

 

Wykonawca:……………………………………………………………………….Umowa …../………/…… 

Data i godz. dostawy : 

……………………………………………………....................................................... 
Przyczyny reklamacji: dotycząca wad jakościowych dostarczonego środka spożywczego:  
Nazwa produktu reklamowanego: …………………………………………………………………………….. 

Producent:………………………………………………………………………………………...................... 

Ilość reklamowana: ….………………………………………………………………………………………… 

Nr  partii produktu reklamowanego: …………..............……………………………………………………… 

Szczegółowy opis wad jakościowych produktu: 

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

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

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

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

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

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy ma zostać dostarczony towar na wolny od wad: ………………………………………. 

Przyczyny reklamacji:  dotyczące terminowości dostawy: ………………………….………………………. 

Opis:………………………………………………………………………………………………………….... 

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

Data i dokładna godzina dostawy (lub braku dostawy):………………………….……………………………. 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

Przyczyny reklamacji:  dotyczące warunków transportu:…………………….…………………………….. 

Szczegółowy opis:……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Odmowa przyjęcia i żądanie dostawy transportem zgodnym z wymogami: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

Przyczyny reklamacji: dotyczące opakowania i oznakowania:……………………………………………… 

Szczegółowy opis niezgodności:…………………………..…………………………………………………… 

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

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

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

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

Data i godz. do kiedy towar ma zostać dostarczony: ………………………………………………………….. 

 

 *-wypełnić właściwe punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy 

 

          ZAMAWIAJĄCY 

(lub przedstawiciel zamawiającego )                                                                              WYKONAWCA 

   ………………………………                                                                     (lub przedstawiciel wykonawcy) 

           

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

      data i czytelny podpis                                                                                           (data i czytelny podpis)  

 

 


