Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie
Załącznik nr 7
Nr sprawy: 11/2018
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
NR ../2018
zawarta w dniu ……….. 2018 r. w Węgorzewie, w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości
powyżej 30 tys. euro, nr sprawy: 11/2018 pomiędzy:
Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie przy ul. J. Bema 24, zarejestrowanym w Rejestrze
Stowarzyszeń,
Innych
Organizacji
Społecznych
i
Zawodowych,
Fundacji
oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019406, NIP 845-114-76-43, REGON 790240956,
reprezentowanym przez:
Panią Agnieszkę SZAŁKO – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………. z siedzibą w…………… przy ul. ………………………..,
tel./ fax; NIP ………………………………, REGON ………………………….; reprezentowaną/ nym przez:
……………………………………………………………, zwany dalej Wykonawcą.
przy kontrasygnacie Pana Witolda Juchniewicza – Głównego Księgowego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych:
zadanie/ zadania ……………………………………………..,……………………
do magazynu
żywnościowego Szpitala przy ul. Gen. J. Bema 24 w Węgorzewie, budynek B,
w ilościach i wartościach wskazanych w ofercie przetargowej, stanowiącej
integralną część umowy.
2. Ceny towarów, o których mowa w ust. 1, są niezmienne przez okres realizacji
umowy, z zastrzeżeniem § 8 umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot zamówienia jest
wolny od wszelkich wad fizycznych, przez które w szczególności rozumie się
jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem zawartym
w SIWZ i przedłożonej ofercie.
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§2
1. Realizacja dostaw produktów żywnościowych odbywać się będzie na podstawie
złożonego zapotrzebowania przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
Towar dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko
transportem Wykonawcy, z wniesieniem i rozładunkiem do magazynu Szpitala.
2. Strony umowy ustalają następujące formy składania przez Zamawiającego
zamówienia na dostawę towarów: telefon 87 427 27 66 w. 132, faks 87 427 27 85,
zwykła forma pisemna. Korygowanie dostaw przez Zamawiającego może nastąpić
w przeddzień dostawy do godz. 14.00.
3. Dostawy będą realizowane:
Pieczywo - codziennie, pierwsza dostawa - do godziny 7.00, druga dostawa do
godz. 10.30, w soboty, niedziele i w święta jedna dostawa do godz. 7.00;
Nabiał - codziennie od godz. 7.00 do 9.00 (włącznie z sobotą, bez niedziel i świąt);
Mięso – codziennie w dni robocze, do godz. 10.00;
Mrożonki - jeden raz w tygodniu (dni robocze), do godz. 10.00;
Pozostałe produkty - dwa razy w tygodniu (dni robocze - środa i piątek) do godz.
11.00
w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb (na żądanie Zamawiającego),
bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru –
Pani Magdaleny Piskorz - magazynier.
4. Jeżeli Zamawiający w okresie wykonywania umowy złoży zamówienie na produkty
żywnościowe w ilości mniejszej niż ilość i wartości określone umową, w takim
przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem
Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości
zakupowanego asortymentu, względem ilości określonej w § 1 ust. 1. Ewentualna
zmiana szacowanego zużycia określonego w § 1 ust. 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zakupiony
asortyment wg cen określonych w umowie.
6. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 5, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej
Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia
podstawowego (zakupu większej ilości asortymentu) spowodowanej zwiększonym
zapotrzebowaniem na asortyment określony w § 1 ust. 1, Zamawiający skorzysta z
prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie
przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji
w określonym przez niego zakresie.
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7. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zakupioną ilość asortymentu wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.
8. Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta lub po wyczerpaniu
kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1.
§3
1. Zamawiający obowiązany jest każdorazowo, w obecności przedstawiciela
Wykonawcy, dokonać ilościowego i jakościowego odbioru dostarczonego
asortymentu, co stwierdza przez pokwitowanie w dowodzie dostawy.
2. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej
czy braku dokumentów jakościowych, zamawiający odmówi przyjęcia lub zgłosi
niezwłocznie reklamację telefonicznie w dniu dostawy.
3. Dostawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą
wymagań na wolną od wad, maksymalnie do 6 godzin od dnia i godziny jego
zgłoszenia, na własny koszt. Dostawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej
wymagań.
4. W przypadku, o ile zachodzi podejrzenie, że w odebranym artykule występują
wady, których istnienie i rozmiary mogą być ustalone jedynie na drodze badań
laboratoryjnych, Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy pobierze
próbkę i zleci badanie jakości artykułu w laboratorium uprawnionym do
przeprowadzania takich badań. Wyniki przeprowadzonych badań będą wiążące dla
stron, koszt badań ponosi Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad artykułów.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie pobrania próbki do badań towaru.
Brak stawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiającego do samodzielnego pobrania próbki i zlecenia badań bez obecności
Wykonawcy.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan
Wojciech Kułak, tel. 87 427 27 66 w. 119.
7. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest Pan/
Pani …………………………………………………………………………., tel. ………………………………..
§4
1. Dostawca gwarantuje, że dostarczona żywność jest wysokiej jakości oraz zgodna ze
wszelkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności;
a/ z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.),
b) z ustawą z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2212).
2. Żywność będąca przedmiotem umowy odpowiada warunkom jakościowym,
zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym
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oraz obowiązującymi zasadami GMP/GMH i systemem HACCP lub Systemem
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO 22000:2005
3. Dostawca zobowiązuje się do produkcji lub dystrybucji zamawianej żywności,
zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem HACCP, systemu bezpieczeństwa
żywności oraz innymi wymaganiami prawa żywnościowego.
4. Dostawca zobowiązuję się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub certyfikatu wykonywania wszelkich działań związanych
z produkcją i dystrybucją oraz obrotem żywnością zgodnie z zasadami GMP/GHP
oraz systemem HACCP i bezpieczeństwa żywności, jeżeli taka okoliczność zaistnieje.
5. Dostawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości
dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do
spożycia określonych na czytelnych etykietach.
6. Żywność będąca przedmiotem umowy będzie dostarczana zamawiającemu w
opakowaniach zabezpieczających jakość i odpowiadających warunkom transportu,
odbioru i przechowywania oraz będzie dostarczana transportem Dostawcy,
zgodnie z obowiązującymi
zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP i
przekazywana osobom upoważnionym (do wglądu na życzenie zamawiającego
Książka Stanu Sanitarnego Pojazdu). Dostawca zobowiązuje się dostarczyć
środkiem transportu dopuszczonym przez władze sanitarne do transportu
żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
7. Użyty do przewozu środek transportu musi uwzględniać właściwości żywności i
zabezpieczać ją przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami.
8. Żywność dostarczana w oryginalnych opakowaniach, musi mieć na opakowaniu
oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin
przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres
producenta oraz inne oznakowania, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
9. Dostarczona żywność, w zależności od jej kategorii, musi przy każdej dostawie
posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, w tym Handlowe Dokumenty
Indentyfikacyjne.
10. Dostawca wyraża zgodę na realizację dostaw na rzecz Szpitala po ogłoszeniu
mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na zasadach
i w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009
r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz
obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2009 r., Nr 210, poz. 1612).
§5
Zapłata wynagrodzenia za dostarczone artykuły odbywać się będzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 45 dni liczonych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
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1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za całość zamówienia
zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:
Wartość netto: …………………… zł
(słownie złotych: …………………………………………………….)
podatek VAT: ………………………………… zł
Wartość brutto: …………………………….. zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………).
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za daną część zamówienia jest ustalona
proporcjonalnie, w stosunku do ilości i cen jednostkowych oferty, dostarczonego
przez Wykonawcę asortymentu, po sprawdzeniu przez Zamawiającego ilości oraz
zgodnie z wystawioną przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy
zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia.
§7
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od …………..2018 r. do …………..2019 r.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w części dotyczącej cen
towarów w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,
promocje,
c) zmiana dni, godzin i terminów dostaw,
d) zmiana częstotliwości dostaw.
2. Strony wprowadzają następujące kary umowne:
a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy Zamawiający ma prawo żądać kary
umownej w wysokości 0,2 % wartości niewykonanej części dostawy brutto, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
c) Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego,
jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w art. 145 oraz 145a ustawy
Prawo zamówień publicznych z 24.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
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przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje
dostawy przez okres 3 dni,
d) pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Wykonawcy uporczywie nie realizuje
terminowo dostaw lub nie realizuje wymiany wadliwych towarów.
§9
1. Do wszelkich spraw nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 24.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny.
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane
w formie pisemnej.
3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania umowy jest sąd
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej
zmianie adresu, numeru telefonu i faxu, e-maila. Wszelkie pisma
i oświadczenia dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się
za doręczone, jeżeli przed ich doręczeniem nie nastąpiło zawiadomienie
o zmianie adresu.
§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

Kontrasygnata:
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