załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
z 23.09.2020 r. znak PZOZAZiWTZ/2131-3/146/20

Umowa
dostawy wyposażenia gastronomicznego
zawarta w Rzeszowie w dniu ……………………………. r. pomiędzy:
Polskim Związkiem Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów
Terapii Zajęciowej wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr 0000476428, NIP: 7922289573,
REGON: 181025063,
mającym siedzibę przy ulicy Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
a:
………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności na podstawie Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (m.in.
świeżego mięsa drobiowego, wędlin, świeżych warzyw i owoców, pieczywa, serów, jaj
kurzych, masła, mleka) w asortymencie i ilościach określonych w Specyfikacji przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1) oraz ofercie Wykonawcy stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy, zwanego dalej produktem lub towarem.
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Liczba części: 6.
1) Część nr I obejmuje dostawę świeżego mięsa drobiowego oraz wędlin
2) Część nr II obejmuje dostawę warzyw i owoców
3) Część nr III obejmuje dostawę pieczywa
4) Część nr IV obejmuje dostawę mleka, serów, masła
5) Część nr V obejmuje dostawę jaj
6) Część nr VI obejmuje dostawę majonezu, owoców mrożonych, tuńczyka,
pomidorów w oleju i oliwek
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień sukcesywnie, w ilościach
uzależnionych od rzeczywistych potrzeb.
3. Zmiany w zakresie ilości dostarczonych produktów nie mogą doprowadzić do
przekroczenia całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową na
warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu towaru dobrej jakości,
wolnego od wad, tj: świeżego, pełnowartościowego, pierwszego gatunku/klasy, czystego,
bez obcych zapachów i smaków, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia.
Jakość dostarczonego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm, z normami
określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej oraz wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę
zgodności jakościowej dostarczonego mięsa, poprzez pobranie próbek mięsa oraz oddanie
ich do badania laboratoryjnego w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innego
akredytowanego laboratorium.
4. Koszty badania, o którym mowa w ust. 4 ponosi:
1) Wykonawca, jeżeli przedmiot umowy nie spełnia norm jakościowych;
2) Zamawiający, jeżeli przedmiot umowy spełnia normy jakościowe.
5. Przedmiot umowy musi być przez Wykonawcę odpowiednio opakowany, dostarczony w
pojemnikach wykonywanych z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu
z żywnością i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości
przedmiotu dostawy, ani co do terminu przydatności do spożycia, etykietą zawierającą
następujące dane: nazwę produktu, wykaz składników występujących w produkcie, nazwę
producenta/dostawcy, oznaczenie partii produkcyjnej, termin przydatności do spożycia
oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Znakowanie towaru musi zapewnić jego pełną identyfikowalność. W przypadku
nieodpowiedniego oznakowania towaru oraz po dacie minimalnej trwałości lub
przekroczonym terminie przydatności do spożycia nastąpi odmowa przyjęcia.
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7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę oraz, że stosuje
się do GMP, GHP, a także posiada doświadczenie konieczne do właściwego
wykonywania swoich obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz zobowiązuje
się do ich wykonywania zgodnie z należytą starannością, wynikającą z zawodowego
charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada;
1) dokument wystawiony przez organy upoważnione do urzędowej kontroli żywności lub
firmę upoważnioną do przeprowadzenia certyfikacji, stwierdzający, że w produkcji i w
obrocie towaru został wdrożony i jest stosowany system HACCP (dotyczy zakładów
produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu, które podlegają takiemu
obowiązkowi) lub jest w trakcie opracowywania;
2) w części I Zapytania ofertowego dokument wystawiony przez właściwy organ
weterynaryjny potwierdzający spełnianie wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy;
3) W przypadku dostawy jaj, dokument potwierdzający aktualne badania w kierunku
salmonellozy (zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne).
9. Wykonawca zobowiązuje się, że towar będzie transportowany pojazdami
odpowiadającymi wymaganiom sanitarnym, w szczególności określonym ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252) w
związku z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dn. 29.IV.2004r. – higiena środków spożywczych (zał. nr 2 do
rozporządzenia) (dotyczy zakładów produkujących lub wprowadzających żywność do
obrotu, które podlegają takiemu obowiązkowi)
10. Przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni do
wglądu dokumenty wskazane w ust. 8 i 9.
11. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o decyzji wydanej przez właściwy
organ urzędowej kontroli żywności o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu
zakładu, jeżeli takie okoliczności wystąpią.
12. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 6
ust.1:
a) realizować zamówienia terminowo;
b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w dniu złożenia reklamacji przez
Zamawiającego, do godz. 15:00, na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na
wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje
uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
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§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022r.
2. Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:
a) wykorzystania kwoty określonej w § 4 ust. 1,
b) upływu terminu, na który umowa została zawarta.
3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy towar do placówki Zakładu
Aktywności Zawodowej w Rzeszowie zlokalizowanej, pod adresem ul. Krakowska
12b/1b, 35-111 Rzeszów, w godz. 06:00-09:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do
piątku, średnio dwa razy w tygodniu.
4. Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie zamówień częściowych
składanych przez Zamawiającego, najpóźniej na 2 dni przed planowaną dostawą,
telefonicznie lub na wskazany w formularzu ofertowym adres e- mail Wykonawcy,
szczegółowo określających asortyment, ilość, termin oraz miejsce dostawy towaru.
5. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca
wskazanego w ust. 3.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

§4
Łączna maksymalna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 wynosi brutto
…..…. zł (słownie……………………………………………………………………).
Za wykonanie poszczególnych dostaw częściowych objętych niniejszą umową
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę obliczoną jako iloczyn ilości faktycznie
dostarczonych towarów w kg oraz ceny jednostkowej ustalonej zgodnie z ofertą
wykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności koszty sprzedaży
towaru, koszty należytego opakowania i zabezpieczenia towaru oraz odpowiedniego
transportu do miejsca jego wydania.
Rozliczenie dostaw będzie realizowane na podstawie miesięcznych faktur wystawianych
przez Wykonawcę wg zestawień dostarczonych produktów w danym okresie.
Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Fakturę należy wystawić na: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności
Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, NIP:
7922289573, REGON: 181025063.
Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen określonych w ofercie Wykonawcy przez
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Po upływie okresu określonego w ust. 1 może nastąpić indeksacja cen, w oparciu o
wskaźnik GUS (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – odpowiednio dla
produktów wyszczególnionych w częściach zapytania ofertowego, za poszczególne
miesiące roku w stosunku do tych samych miesięcy roku poprzedniego) jeżeli wskaźnik
ten wzrośnie lub zmaleje o minimum 5%. Cena danego produktu może być w takim
przypadku podwyższona lub zmniejszona o tyle procent o ile wzrośnie lub ulegnie
zmniejszeniu wskaźnik GUS. Indeksacja cen w każdym przypadku wymaga uprzedniego,
pisemnego zawiadomienia drugiej strony wraz ze wskazaniem i udokumentowaniem
podstawy indeksacji oraz dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie umowy.
3. W razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany niniejszej umowy w tym zakresie.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

§6
W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w
realizacji zamówienia przekraczającego 6 godzin od upływu wymaganej realizacji
zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie
określonym w § 3 ust. 3 oraz § 2 ust. 12 lit. a) i ust.12 lit. b) niniejszej umowy
Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości
brutto niedostarczonej dostawy częściowej.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości
10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust.
1.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego z
całkowitej wartości (ceny) przedmiotu umowy wskazanej w § 4 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych.
Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od
umowy.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych
Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu
zamówionego przedmiotu umowy u innego sprzedawcy, zachowując prawo do roszczenia
o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia.
Zamawiający nie naliczy kar umownych jeśli opóźnienie lub niewykonanie zamówienia
jest wynikiem siły wyższej, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć. Wykonawca jest w
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takim przypadku zobowiązany uprawdopodobnić, że wystąpienie siły wyższej miało
bezpośredni wpływ na opóźnienie lub niewykonanie zamówienia (części zamówienia).

§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i
naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 w przypadku wystąpienia jednej z
niżej wymienionych przesłanek:
a) trzykrotnego uchybienia terminowi dostawy częściowej;
b) dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczonego towaru;
c) dwukrotnego naruszenia wymagań Zamawiającego dotyczących opakowania,
oznakowania i transportu towaru;
d) wstrzymania produkcji lub unieruchomienia zakładu otrzymania przez właściwy organ
urzędowej kontroli żywności;
e) zaniechania realizacji dostaw z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym
rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
f) nie udostępnienia Zamawiającemu do wglądu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 8
i 9.
2. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy i
nie ma prawa żądać żadnych dalszych wynagrodzeń ani też wysuwać roszczeń
odszkodowawczych wobec Zamawiającego.
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadku gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w
tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest
zamówienie;
3) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych
dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej
lub/i Pośredniczącej;
4) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany sposobu realizacji zamówienia z
samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z
zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji
zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części
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zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji
przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy
może nastąpić w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) indeksacji cen wg zasad określonych w § 5 ust. 1 i 2.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej obowiązywania będzie
możliwa w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu, pod warunkiem
niewyczerpania środków, o których mowa § 4 ust.1.

1.
2.
3.

4.

§9
W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej
umowy, strony są zobowiązane do polubownego rozstrzygnięcia sporów.
W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, do rozstrzygania ewentualnych
sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy rzeczowo i
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

……………………………
Zamawiający

……………………………….
Wykonawca
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