Załącznik Nr do SIWZ

SOSW 271.7./21

UMOWA
zawarta w dniu …………………………2021 r. w Olsztynie
pomiędzy:
Gminą Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 7393847026,
reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, w imieniu
którego działa Dyrektor Marcin Raszewski w oparciu o zarządzenie nr 252
Prezydenta Olsztyna z dnia 19-07-2021r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczym im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie, Al.
M.J. Piłsudskiego 42,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
przy kontrasygnacie głównej księgowej – Małgorzaty Kryścińskiej
zwanym dalej Zamawiającym,
a ……………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez: ……………………
zwaną/-ym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1
ustawy
pzp
postępowania
na:
Dostawa artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego
42

Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację
sukcesywnych dostaw w okresie od 02 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022
roku artykułów spożywczych, zwanych dalej produktami, określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanych dalej także: SIWZ,
stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy. Dostawy produktów będą wykonywane
przez Wykonawcę zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz załącznikach do
SIWZ stosownie dla właściwego PAKIETU.
2. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów
rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:
1) umowa,

przy

2) SIWZ,
3) oferta Wykonawcy.
3.

Wykonawca zapewnia, że dostarczane produkty będą posiadać skład i jakość
zgodne z opisem zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
odpowiedni termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej ważności do
spożycia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dla artykułów
spożywczych.

4.

Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
2) dostarczać produkty niewykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże,
zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami
Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
3) w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i
nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację
o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta
(nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
4) dostarczać produkty pierwszego gatunku,
5) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie,
spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i
transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty,
certyfikaty oraz posiadające ważne terminy przydatności do spożycia (produkty,
które nie są przeznaczone do bezpośredniego użycia, np. dżemy, makarony,
produkty sypkie - np. mąka, cukier, a także przyprawy muszą posiadać min.
trzymiesięczny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy, a pozostałe
produkty muszą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszym niż 10 dni
od dnia dostawy, mięso, wędliny, drób, ryby, mleko i nabiał – terminy zgodne z
systemami bezpieczeństwa jakości żywności).
§2

1.

Strony ustalają następujące warunki dostawy produktów stanowiących przedmiot
niniejszej umowy:
1) Wykonawca będzie dostarczać produkty sukcesywnie, przez cały okres trwania
umowy, na podstawie składanych zamówień, w godz.7-8
2) Wykonawca będzie dostarczać produkty w ilości zgodnej z zamówieniami
częściowymi, które będą składane przez osobę upoważnioną telefonicznie lub
mailowo najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen
określonych w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę, który
stanowi Załącznik nr 2 do umowy,

3) Wykonawca będzie dostarczać produkty w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w zamówieniach, z uwzględnieniem postanowień wskazanych
w pkt 1 i 2 powyżej,
4) Wykonawca będzie dostarczać produkty własnym transportem, na swój koszt i
ryzyko zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym
utracie walorów smakowych i odżywczych,
5) miejscem dostawy produktów będzie Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie,
ul. Pod Młynik 4a,
6) Wykonawca będzie realizować zamówienia do miejsca wskazanego w pkt 5
powyżej środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów
spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
7) Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach
oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do
kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami
„dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego
samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia,
temperatury przewozu),
8) Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo wnosić zamówione produkty do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w miejscu, o
którym mowa w pkt 5 powyżej,
9) dostawa produktów, w tym rozładunek i wniesienie ich do wskazanych
pomieszczeń zgodnie z pkt 8 powyżej, realizowane będą na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszt tych czynności zostanie przez Wykonawcę wkalkulowany
w cenę dostarczanych produktów.
2.

3.

4.

5.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia stanowiącej
przedmiot umowy, jednakże nie więcej niż 30% wskazanych w SIWZ ilości, bez
prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
Strony ustalają faktury będą wystawiane przez Wykonawcę po każdej dostawie
produktów, zrealizowanej na podstawie złożonego zamówienia, z terminem
płatności 14 dni. Obowiązek dostarczania faktur spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu
(nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101
ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zaoferowanie produktów
równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla
danego produktu. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego produkt
spełnia wymagania Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia i żądania wymiany lub
reklamacji dostawy i zgłoszenia innych żądań z tym związanych w przypadku
stwierdzenia: niewłaściwej jakości dostarczonych produktów, niezgodności
ilościowej, dostarczenia produktów, które nie zostały zamówione lub innych
przypadków wykonania przez Wykonawcę zamówienia w sposób niewłaściwy.
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych, nie
spełniających wymagań określonych w niniejszej umowie lub uszkodzonych w
wyniku transportu produktów na własny koszt.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia uzupełniającego w dniu
dostawy.
§3

1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru
prowadzonej działalności, z dołożeniem należytej staranności w celu jak
najrzetelniejszego wykonywania niniejszej umowy, mając na uwadze charakter
świadczonych przez siebie usług.

2.

Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktu jest: tel. …………….

3.

Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Cecylia
Gołębiewska

4.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść
na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości
lub w części. Forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

5.

Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców w
zakresie innym niż wskazany w wypełnionym przez niego formularzu ofertowym.
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich
postanowień Umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie
działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub
zaniechania. Wykonawca ma prawo zmienić podwykonawcę na wniosek i za
uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§4
Wykonawca w zakresie sposobu, czasu, prawidłowości i miejsca wykonywania
niniejszej umowy podlega nadzorowi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w
Wąbrzeźnie.

§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby wszystkie dokumenty (atesty,
certyfikaty jakości) dostarczanych przez niego produktów były dostarczane na
prośbę Zamawiającego w języku polskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania surowców, w czytelnie
oznakowanych opakowaniach zbiorczych z etykietami sporządzonymi w języku
polskim.
§6

1. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować ceny jednostkowe
brutto wskazane w złożonej przez Wykonawcę ofercie, które w trakcie trwania
umowy są stałe.
2. Faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać następujące dane aby
Zamawiający mógł uznać je za poprawne:
Nabywca: Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 7393847026
Odbiorca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy.
§7
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie takich zmian i
postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy z wyjątkiem:
1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
2) zamiany produktów w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

§8
1. Jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okoliczności, które dają podstawę do przypuszczenia, że jakiekolwiek jego
świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w umowie, Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie
wystąpienia opóźnienia. W zawiadomieniu Wykonawca poda prawdopodobny czas
opóźnienia, jego przyczynę oraz propozycję rozwiązania zaistniałego problemu w
sposób, który wyeliminuje poniesienie jakichkolwiek szkód przez Zamawiającego.
2. Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu Umowy, wynikające z
nieterminowości dostaw, niewłaściwego przewozu lub dostarczenia niewłaściwej
jakości surowca odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości
dostarczanych produktów do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do
spożycia, określonych na czytelnych etykietach.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów dobrej jakości z terminem
przydatności do spożycia nie krótszym niż 10 dni od dnia dostawy, a w przypadku
produktów, które nie są przeznaczone do bezpośredniego użycia, w szczególności
przyprawy, dżemy, makarony, produkty sypkie - np. mąka, cukier, z terminem
przydatności do spożycia nie krótszym niż 3 miesiące od dnia dostawy.

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego realizowania dostaw produktów przez
Wykonawcę, polegających w szczególności na dostarczaniu produktów niewłaściwej
jakości, ze zbyt krótkim terminem przydatności do spożycia lub w przypadku
stwierdzenia braków ilościowych dostarczanych produktów lub innych
nieprawidłowości Wykonawca zobowiązuje się w szczególności w terminie 3 dni od
dnia zgłoszenia tych nieprawidłowości przez Zamawiającego do: wymiany produktów
na produkty należytej jakości, wolne od wad lub z wymaganym minimalnym
terminem przydatności do spożycia lub dostawy brakujących ilości produktów w
stosunku do ilości przewidzianych w zamówieniu.
6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczane produkty będą wolne od
jakichkolwiek wad, będą spełniać wymagania określone w SIWZ.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty będą odpowiadały przepisom
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, a także
będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień opóźnienia w dostawie produktów w stosunku do terminu dostawy
określonego w zamówieniu zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1-3 umowy - w wysokości 0,1%
łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,
2) za każdy przypadek dostawy artykułów niespełniających wymogów określonych w
umowie - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.
1 umowy,
3) w związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,
9. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych, o których mowa w ust. 8
powyżej, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich
zapłaty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
w przypadku gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§9
1.

W przypadku nieterminowych dostaw produktów lub niezrealizowania dostaw lub
dostarczenia przez Wykonawcę produktów niezgodnych z warunkami określonymi
w umowie Zamawiający, oprócz innych uprawnień przewidzianych w umowie, ma
prawo powołać komisję, która stwierdzi i zawrze na piśmie w formie Protokołu w
jakim zakresie zostały naruszone warunki niniejszej Umowy. Trzykrotne
protokolarne stwierdzenie nieprawidłowości stanowić będzie podstawę do

rozwiązania
niniejszej
natychmiastowym.

Umowy

przez

Zamawiającego

ze

skutkiem

2.

Zamawiający, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku z
naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, w sytuacji gdy Wykonawca naruszy istotne postanowienia
niniejszej Umowy i pomimo wezwania Zamawiającego nie zaprzestanie tego
naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie dłuższym niż jeden dzień,

3.

Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie - Prawo zamówień
publicznych Zamawiającemu w terminie do końca trwania niniejszej umowy
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części w
następujących przypadkach:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja lub zgłoszony zostanie wniosek o
upadłość Wykonawcy, albo o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo gdy
zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej,
3) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu
egzekucyjnym,
4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego
podwykonawca inny aniżeli wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące w danym zakresie.
§ 12
Wykonawca jako podmiot, któremu Zamawiający powierzył przetwarzanie danych
osobowych w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz
art. 32 – 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO
oświadcza i gwarantuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane i
przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca

czyli podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
1. Podejmowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić
odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki, o których mowa w art. 32
RODO
2. Umożliwić Zamawiającemu czyli Administratorowi danych na każde żądanie
dokonania oceniania stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, o
ile zdaniem Administratora są one niewystarczające do tego, aby zapewnić
zgodnie z prawem przetwarzanie powierzonych danych osobowych.
3. Pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art.
32 – 36 RODO, w szczególności podmiot przetwarzający zobowiązuje się
przekazywać administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia
dotyczące stosownych środków zabezpieczenia danych osobowych, przypadków
naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania o tym organu
nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny
skutków ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i
wdrożenia zaleceń organu.
4. Pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby,
której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 15 – 22
RODO.
5. Usunąć lub zwrócić po zakończeniu usług, zależnie od decyzji Administratora
wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich kopie.
6. Informować niezwłocznie Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych
osobowych.
7. Stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, po
uprzednim poinformowaniu Administratora, dotyczących przetwarzania danych
osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
§ 13
1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku realizacją
niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o
każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego
statusem prawnym.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni
znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone.
§ 14
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

3. Integralną część umowy stanowią:
1) SIWZ,
2) formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę.
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