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U M O W A Nr ______ /2021/ZP 
na dostawy produktów spożywczych  

dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.  
w Poddębicach zawarta w dniu __________ 2021 r. w Poddębicach, pomiędzy: 

 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice 

Reprezentowanym przez: (imię i 

nazwisko osoby reprezentującej firmę) 

Prezesa Zarządu 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jana Krakowiaka 

KRS 
wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego 
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi 

NIP: 828-14-09-238 

REGON: 101075971 

E-MAIL: zamowienia@nzozpcz.pl 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 
 

 

 

Reprezentowanym przez: (imię i 

nazwisko osoby reprezentującej firmę) 

 

 

KRS lub 
odpowied
ni rejestr: 

 

NIP:  

REGON:  

E-MAIL:  

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,  
 
 
 Strony wskazują powyższe dane jako dane do kontaktu, jakakolwiek ich zmiana wymaga 
niezwłocznego poinformaowania w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku 
informacji o zmianie danych kontaktowach korespondencja kierowana na wskazane adresy będzie 
trakotowana jako doręczona pod własciwy adres korespondencyjny. 
 
 Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie podstawowym bez negocjacji opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
2021/BZP 00292541/01 w dniu 30.11.2021 r. opartego na przepisach Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 
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§ 1 

Przedmiotem umowy są dostawy produktów spożywczych, zwanych dalej towarem,  określone w pakiecie 
nr _______, w asortymencie i ilościach oraz cenie określonych w Załączniku Nr 2 do SWZ - Formularz 
asortymentowo - cenowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do ninieszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy towar spełniający wymagania, co do jakości, terminu przydatności do spożycia 
i oznakowania, określone prawem, a w szczególności:  
1.1. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2021 z późn. zm.), 
1.2. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 

2021 r., poz. 630 z późn. zm.), 
1.3. rozporządzeniami z nimi powiązanymi. 

2. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych, za 
pośrednictwem e-maila lub faxu, za potwierdzeniem transmisji, przez upoważnionego pracownika:  
a) Działu Żywienia Zamawiającego dotyczy pakietów od 1 do 12; 
b) Apteki Szpitalnej dotyczy pakietu nr 13. 

3. Dostawa towaru nastąpi według potrzeb Zamawiającego: 
a) …… min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-13:00  (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień 

dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 1; 
b) ……. min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00 – 13:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym 

dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 2; 
c) 6 razy w tygodniu (oprócz świąt) w godz. 6:00- 7:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym 

dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu 3; 
d) …… min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 6:30 – 7:00 (zamówienie złożone 

w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 4; 
e) …… min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-13:00 - (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień 

dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 5; 
f) …… min. 1 raz w tygodniu w godz. 7:00-14:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym dzień 

dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 6; 
g)  …… min. 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00 – 9:00 (zamówienie złożone 

w dniu poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 7; 
h) ……  min. 2 raz w tygodniu (wtorek, czwartek) w godz. 7:00-9:00 (zamówienie złożone w dniu 

poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) – dla pakietu nr 8; 
i) 6 razy w tygodniu (oprócz świąt) w godz. 6:30 – 08:00 (zamówienie złożone w dniu 

poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 9; 
j)  6 razy w tygodniu (oprócz świat) w godz. 6:30 – 8:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym 

dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 10; 
k)  6 razy w tygodniu (oprócz świąt) w godz. 6:30 – 8:00 (zamówienie złożone w dniu poprzedzającym 

dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 11; 
l) ……. min. 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godz. 7:00 – 9:30 (zamówienie złożone w dniu 

poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 12; 
m) …… min. 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godz. 7:30 – 14:00 (zamówienie złożone w dniu 

poprzedzającym dzień dostawy – do godziny 12:00) - dla Pakietu nr 13. 
4. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Działu Żywienia 

Zamawiającego (dotyczy pakietów od 1 do 12) i Apteki Szpitalnej (dotyczy Pakietu nr 13) 
mieszczącego się w siedzibie „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, przy ulicy 
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Mickiewicza 16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu 
wskazanym przez pracownika Działu Żywienia Zamawiającego (dla pakietów nr od 1 do 12) i Apteki 
Szpitalnej (dotyczy pakietu nr 13). 

5. Wykonawca, w pakietach w których jest to wymagane przepisami prawa, jest zobowiązany dostarczać 
produkty oznaczone w pakietach odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie 
GHP, GMP, HACCP .  

6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi 
normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży 
i zgodny z terminem ważności. 

7. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oryginalnych, nieuszkodzonych i prawidłowo 
oznakowanych opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte 
zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

8. Produkty muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać datę minimalnej trwałości i być dostarczane 
w początkowym okresie gwarancji. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia (nie odebrania) towaru, w przypadku, gdy jest 
on niezgodny z warunkami niniejszej umowy, ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, opisami 
zawartymi w Formularzu asortymentowo - cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ oraz zamawianym 
asortymentem na konkretny dzień.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy nie więcej niż 20% 
wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu nie 
wykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. 
Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje 
powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu niewykorzystanego pieczywa a Wykonawca 
obowiązany jest do przyjęcia zwrotu i dokonania korekty faktury o zwróconą ilość pieczywa. Zwrot 
pieczywa nastąpi nie później niż w ciągu 72h od dostawy pieczywa – dotyczy Pakietu nr 3.  

 

§ 3 

1. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą 
Wykonawcy za pośrednictwem e-maila lub faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich 
stwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 4 h od chwili 
złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną 
przez Wykonawcę. 

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 h od chwili 
uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i 
we własnym zakresie. 

4. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 i/lub braku realizacji 
zamówienia w sytuacji określonej w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, i/lub w przypadku uchybienia 
terminowi, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy – Zamawiający ma prawo dokonać zakupu 
przedmiotu zamówienia we własnym zakresie od osoby trzeciej, obciążając Wykonawcę różnicą cen, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. Powyższe nie zmiania uprawnień Zamawiającego do naliczania kary 
umownych określonych w § 6 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku rozbieżności, co do oceny jakości zakwestionowanej dostawy dostarczonych wyrobów 
strony sporządzają protokół reklamacji oraz komisyjnie, w sposób określony Polską Normą, dokonują 
pobrania próbek zakwestionowanych wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, na 
własny koszt, dostarczyć pobrane próbki wyrobów do właściwej dla Zamawiającego jednostki 
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kontroli. Koszty przeprowadzonych badań pokrywa Wykonawca lub w przypadku nieuzasadnionej 
reklamacji Zamawiający. 

6. W razie podejrzeń co do jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza 
możliwość udziału właściwej dla siedziby Zamawiającego stacji sanitarno- epidemiologicznej przy 
odbiorze towaru.  

 

§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów, a także do składania zamówień i 
reklamacji są: 
Dział Żywienia: Bogumiła Jeziorek, Jan Kozak: tel. 43 828 81 92, fax. 43 828 82 55, 
kuchnia@nzozpcz.pl 
Kierownik Apteki Szpitalnej mgr farm. Paweł Drwalewski, tel. 43  828 81 90, fax. 43 828 82 55, 
apteka@nzozpcz.pl  
Zamawiający udostępnia dane tylko w celu wskazanym §4 ust. 1. 

2. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnioną do kontaktów w tym do odbioru zamówień i reklamacji 
jest: 
___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, numer telefonu, numer faxu, e-mail) 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar cenę podaną odpowiednio 
do każdego produktu spożywczego wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w 
maksymalnej wysokości ogółem: (suma cen wygranych pakietów) 

Wartość netto:  zł  

słownie:  zł 

Wartość brutto:  zł  

słownie:  zł 

2. Całkowita wartość netto umowy nie może ulec zwiększeniu podczas jej trwania. 
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 

po każdej dostawie. W przypadku dołączania do dostawy tylko dokumentu WZ, Wykonawca 
niezwłocznie prześle fakturę. 

4. Zamawiający wymaga dostarczenia faktury oraz aby ta faktura zawierała cenowe oraz ilościowe 
rozliczenie przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Potwierdzeniem odbioru zamówionego towaru jest złożenie na fakturze lub dokumencie WZ, pod 
pieczątką firmową kupującego podpisu przez osobę, która faktycznie towar od Wykonawcy odebrała. 

6. Termin płatności faktury wynosi ….. dni (30, 45 lub 60 dni zgodnie z ofertą Wykonawcy – zapis 

zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy) od dnia doręczenia oryginału faktury 
Zamawiającemu przy czym dniem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku Wykonawcy. 
Forma płatności - przelew na wskazane przez Wykonawcę konto.  

7. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian o 
których mowa w §8 niniejszej umowy.   

8. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności 
przysługujących mu względem Zamawiającego. 

9. Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy 
przez osoby trzecie. 
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§ 6 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:  
1.1 w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu 
odstąpienia; 

1.2 w wysokości 3% wartości brutto złożonego zamówienia, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym nie zmienia to uprawnień 
Zamawiającego wynikających z § 3 ust. 4 umowy; 

1.3 w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu 
odstąpienia; 

1.4 w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy 
czym nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 3 ust. 4 umowy; 

1.5 w wysokości 3% wartości brutto towaru nie przyjętego w sytuacji o której mowa w §2 ust. 9 
niniejszej umowy.  

1.6 w wysokości 100,00 zł w przypadku zwłoki w niedostarczeniu dokumentów określonych w § 9 ust. 
3 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2 Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, u Zamawiającego powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne 
lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

3 Strony zgodnie zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej 
umowy nie może być większa niż 30% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 . 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub określonej części umowy (pakietu), poza 
przypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie, również gdy Wykonawca został 
przez Zamawiającego obciążony dwukrotnie karami określonymi w § 6 ust. 1 pkt. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 
niniejszej umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty za część umowy 
zrealizowanej do daty odstąpienia od umowy.  

 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania 
produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania 
produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach 
nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub 
cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po 
pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. W przypadku dwukrotnego 



Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 

PCZ/ZP/3330/9/2021                       Str. 6 z 7 

braku pisemnej akceptacji Zamawiającego na zaproponowany produkt zamienny, Zamawiający dokona 
zakupu produktu we własnym zakresie obciążając Wykonawcę różnicą cen bądź odstąpi od niniejszej 
umowy, co będzie rozumiane jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy polegającą na obniżeniu ceny jednostkowej 
przedmiotu umowy np. w przypadku okresowych promocji cenowych towaru, stosowanych przez 
producentów. Strony uzgadniają że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku nr 
1 do umowy będą realizowane przez Wykonawcę po cenach niższych, uwzględniających promocję 
cenową, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru. 
4. Dopuszcza się zmiany stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi 

przepisami, w tej sytuacji cena jednostkowa netto nie ulega zmianie. 
5. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień umowy innych niż 

opisane w ust. 1, 2, 3, 4 jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru. 

6. Wszelkie zmiany (inne niż opisane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5) niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą 
obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

1. Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia musi posiadać wdrożony system HACCP (nie dotyczy 
pakietu nr 15). 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zatwierdzonym przez Państwowego/ Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego lub Weterynaryjnego środkiem transportu do przewozu artykułów będących przedmiotem 
zamówienia określonym w Pakiecie nr 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie 
Zamawiającego dokumentów potwierdzających dysponowanie środkiem transportu o którym mowa w 
ust. 2.  

 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału podwykonawców/przy 
udziale podwykonawców*      *(niepotrzebne skreślić)  
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach: 
_______________________________________________________________________________ 

(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy) 

Zlecenie wykonania dostaw podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników.  
 

 

§ 11 

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać przez okres 12 miesięcy jednak nie dłużej niż do 
czasu wyczerpania kwoty umowy brutto o której mowa w § 5 pkt 1. 

2. W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne 
roszczenia. 

 

§ 12 

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo i 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 13 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i 
kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

§ 15 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian 
dotyczących informacji przedstawionych w § 4 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, które dla swojej skuteczności 
wymagają zwykłej formy pisemnej lub dokumentowej. 
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