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Załącznik Nr 3  

 

UMOWA Nr …../2021  

(wzór umowy) 

 

Zawarta w dniu ………….… 2021 r. w Myszkowie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej  w Myszkowie, 

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29, zarejestrowanym w Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007638, NIP: 577-17-44-296, 

reprezentowany przez:  

………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a:………………………………………………………………………………………………… 

……………………  
 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

                                                                          § 1 

1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, Zamawiający zleca a Wykonawca 

zobowiązuje się do dostawy produktów żywnościowych (warzywa, owoce, produkty dla 

potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Realizacja dostaw odbywać się będzie cyklicznie na podstawie pisemnych zamówień 

zbiorczych składanych raz w tygodniu na tydzień następny, potwierdzanych telefonicznie 

przez upoważnioną osobę Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego, własnym środkiem transportu na własny koszt i ryzyko bezpośrednio do 

magazynu kuchni Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, gdzie dostawa 

będzie potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na podstawie 

dowodu dostawy. 

                                                                         § 2 

1. Zamawiający wymaga, aby w przypadku dostarczania: 

- Warzyw i owoców – były to produkty świeże (w okresie sezonowym) dojrzałe, czyste, 

nieuszkodzone. Bez oznak pleśni, zepsucia i zanieczyszczeń. Zachowane odpowiednie 

warunki transportu; 

a) Artykuły rolno – spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób 

zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej. 

b) W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej 

Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście Wykonawcy w 

chwili dostawy lub telefonicznie w dniu dostawy. 

c) Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą wymagań 

jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na 

własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań. 

d) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio upoważnionemu 

pracownikowi Zamawiającego do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza 

się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. 

e) Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych 

informacji w celu dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranej żywności. 
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g) Podane w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) ilości stanowią 

szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie 

obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu cenowym 

(opisie przedmiotu zamówienia) ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia 

przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w 

przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych 

artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami. 

h) Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu, 

na własny koszt i ryzyko w godz. 08:00 – 14:00.  

 

§ 3 

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od dnia …….2021 r. do dnia 31-12-2021r.  

lub do wyczerpania kwoty brutto niniejszej umowy, określonej w § 4 ust. 1 

 

§ 4 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy wynosi: 

netto: …………… zł 

(słownie: ……………………………………………….) 

podatek VAT: ….. zł 

brutto z VAT: …. zł 

(słownie: ……………………………………………….), 

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania terminu niezmienności ceny przez okres …… 

dni od daty obowiązywania umowy. Po tym okresie zmiana cen może nastąpić tylko w 

przypadku złożenia przez Wykonawcę uzasadnionego wniosku, przeprowadzonych 

uzgodnień przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego i sporządzenia 

odpowiedniego protokołu oraz aneksu do niniejszej umowy. 

3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, umowa ulega rozwiązaniu bez ponoszenia 

konsekwencji ze strony obu stron. 

4. W cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą towaru do   

Zamawiającego, a w szczególności czynności związane z przygotowaniem dostawy, 

transportem do Szpitala,  rozładunkiem  do  magazynu. 

5. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen 

jednostkowych, wyszczególnionych w załącznikach do oferty Wykonawcy.   

6. Cena brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, która 

obowiązuje od dnia wprowadzenia jej w życie. 

7. Obniżenie cen jednostkowych netto przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie w 

okresie obowiązywania umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw zawartych w umowie, 

w trakcie jej realizacji jednakże zmniejszenie to nie może przekroczyć 30 %. 

9. Strony umowy ustalają, że zapłata wynagrodzenia za faktycznie dostarczoną część 

przedmiotu umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktury 

wystawianej raz w miesiącu, na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia, będzie dokonywana przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 

11. O każdym błędzie w fakturze Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej 

siódmego dnia roboczego od otrzymania faktury. 
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§ 5 

1. W przypadku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % 

wartości netto zamówionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o ile przyczyny 

zwłoki dostawy nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego 

zaakceptowane. 

2. W przypadku rozwiązani umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 4 

ust. 1. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienie niniejszej 

umowy a w szczególności nie będzie realizował dostaw w terminach określonych w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy przez trzy zamówienia o ile nastąpiło to z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 

§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić (zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych) od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

                                                                     

§ 8 

KLAUZULA INFOMACYJNA 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, 

a) Zamawiający informuje, że: 

- administratorem danych osobowych jest SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 

42-300 Myszków; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Myszkowie jest Inspektor Danych 

Osobowych, kontakt: iod@zozmyszkow.pl   

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; 

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy pzp. 

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 

2320 z późń. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach 

określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.  

mailto:iod@zozmyszkow.pl
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Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu 

podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub 

narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej. 

- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami 

przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator 

przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w 

postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej 

nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 

ust. 1). 

- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią 

Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

- Ma Pani/Pan prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 

żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 

żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana osoby. 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, 

wynikają z przepisów RODO oraz ustawy Pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani 

skorzystać składając wniosek u Administratora. 

- Nie przysługuje Pani/Panu: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

- Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą 

zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że 

ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 

Kodeks Cywilny. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji 

niniejszej umowy, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
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W załączeniu:  

1. Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy.  

 

 

              Wykonawca                                      Zamawiający 

 

 

 

 

………………………………       …….……………………………. 
 


