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PRZEDMIOT UMOWY
l. Przedmiotem umowy jest dostawa artykut6w spohywczych, kt6re zostaly
wyspecyfikowane w formularzu cenowym, stanowi4cym zalqcznik Nr 1 do niniejszej

a

J.

umowy.
Wykonawcazobowiqzuje sig do sprzeda2y orazsukcesywnego dostarczenia artykul6w
spo?ywczych, aZamawiaj4cy do ich odebrania.
ZamawiajEcy bgdzie dokonywal zam6wieri artykul6w spct|ywczych na podstawie
zam6wien jednostkowych przekazanych telefonicznie iub przesylanych do
wykonawcy faksem lub drog4 mailow4. Dostawy
"...... musz4 byi

realizowane

z czgstotliwoSci4

tygodnia.

w nastgpuj4cl dni

Artykuly spo?ywcze wymienione w formularzu cenowym musz4 spelnia6 wymogi
jakoSci zdrowotnej, zgodnie z lJstaw4 z dma 25 sierpnia 2006 r.'o-l>ezpieczeristwie
zywnosci i Zywienia (Dz. IJ. z 2015 r., poz. 594 z pohn. zm.) i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
Wykonawc a zobowi}zuje sig do dostarczania artykul6w spozywc zych I klasy jakoSci
nadaj4cych siQ do spozycia z maksymalnie dlugim ierminem przydatnoSci do
spozycia.

6. Wykonawca zc:bowi4zuje

sig do dostarczania Swieaego i nadaj?cego r;ig do spozycia
preczywa, przy czym musi ono zachowywai SwiezoS6 przez, minimunn 48 godzin
od
chwili dostawv.
- Wyklucza sig rnozliwoS6 dostawy pieczywa wyprodukowanego
wczesniej ni7 na 12
godzin przed terminem dostawy.
8.
a proiukt6 w zlej
lo spoZycia lub
zobowiEzuje sig
jakoSci, Swieze

cia,wci4gu6

Zgodzin)od

uzyskania informacj i o zdyskwalifikowaniu przedmi otu do stawy.
9. W ptzypadku gdyby w terminach okreslonych w ust.8 Wykonawca
nie dostarczyl
zakwestionowanego towaru, zamawiai4cemu przysluguje ptu*o zakupu awaryjnego
u
innego dostawcy.

10'

ym w ust'g, ewentualne ro2nice w cenie zaplaconej dostawy
za
stosunku do cen naleZnych z tyttilu zawartej umowy pokrywa
tawie noty obciqze niowej.

$2
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTY CZACA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

Zgodnie z att. 13 ust' 1 i 2 tozporzildzeniaParlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679
z dnra 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b
frzycznych w zwi4zku
zprzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych), dalej ,,RoDo,,,
informujg, ze:

1'
2.

Administratorem PanilPana danych osobowych jest Zaldad, poprawczy
w poznaniu
z siedzibqprzy ul. Wagrowskiej 9, 6l_369 poznan.
Inspektorem ochrony danych w Zakladzie Poprawc zym w poznaniu
z siedzibq przy

ul.

wagrowskiej

9, 6l-369 poznan. jest pan

Tomasz Surdyk (kontakt:

pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob frzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE.
4. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przezokres
5 lat od momentu zawarcra
umowy.
5. w odniesieniu do Panilpana danych osobowych
decyzje nie bgd4 podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
io d@p

6.

I

znan. zp. gov.

Posiada Pani/Pan:

o

7.

o

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych panypana

dotycz1cych;
o na podstawie art. 76 RODO prawo do sprostowaniaPanilPana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RoDo prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwatzania danych.osobowych z zastrzezeniem przypadk6w,
o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODOI;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna P aniI P a',, ze pr zetw ar zanie danych o s o b o wy ch natuszaprzepi
s y Ro D o ;
Nie przysluguje Pani/panu:

Prawo do ograniczenia przetwarzania nre mfl zastosoTJJania

w odniesieniu ilo przechowywania, ra celu zapewnienia
tr"yunri lub pratanej, lub z uwagi na u)azne
"

korzystania ze 6rodk6w ochrony prazanej lub zn celu oclrony
praw innej oro,uy
wzglgdy interesu publicznego rrnii Europejskiej lub pafistwi rrronkozosiiego."

w zwiqzku z aft. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do
usunigcia
osobowych;
o
o

danych

prawo do przenoszenia danych osobowych,
o kt6rym mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 2r RoDo prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyL podstaw4 pralvrl? przetwarzania
Parri/pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

$3

1.

:"::-l::...:.uu.,tnoo*u

wARTOsi uvrowy
wartoSi brutto dostarczanych artykul6w

wynosi

;-"***.n *ro"u* ;r::. ;;; ; ;;r;r;
"";";l

2.

ceny jednor*";.
zlohonej oferty, kt6ry stanowi integraln4 czgsi
umowy.

3'

ceny jednostkowe netto dostarczanych artykul6w nie pocllegaj4
zmianie w okresie

waznoSci umowy.

4'

czgstotiiwosi dostaw okreslona w umowie, po uzgodnieniu
z wykonaw cq, moze
zostad korygowan a do bielqcych potrzeb Zamawiajqcego.

5'

Realizacja posz,czeg6lnych dostaw w okresie trwania
umowy odbywa6 sig bgdzie na
podstawie indywidualnych zam6wieri, skladanych
do wykonawcy telefonic znie lub za
pomoc4 faksu hlb drog4 mailow4.

6'

zamawiajqcy zasttze.ga sobie prawo d,o zmiany ilosci
poszczegdlnych
h w zwiEzku z czym_wykonu*.y, z kt6rym zaiuwtilf"yartykul6w
podpisze
sluzy roszczenie o rcarizacjg dostawy w wielkos.iu"h
;;j;ych pi zez
ego"

spos6B r vr#lascn DosrAw
1.

Miejscem dostaw jest siedziba Zamawiajqcego.

2.

wszelkie tyzyko zwiqzane z dostawami, atakLe koszt
dostarv, obciEiaj4wykonawca.

a

wykonawcabqdzie dostarc-za(, artykuly spohywcze
w pojemnikach odpowiednich do
rodzaju dostarczanych produkt6w, przy czym pojemniliLgce
zwracane wykonawcy
przy kolejnej dostawie

J.

4'

Dostawy pieczywa musz4 byc rearizowane codziennie
d.o g<>dz.
Swiqtecznych, w kt6rych dostawy nie bqda realizowane.

700,

2

wyjqtkiem dni

5.

Dostawy migsa, wgdlin i drobiu, odbywai sig b9d4 razw tygodniu w poniedzialek
w
godzinach odToo- Izoo

6'

Dostawy mrozonek odbywa6 sig bgd4 raznadwa tygodnie w godzinach
od 7oo- I20o

7' w przypadku,

gdy okreslony dziefi dostawy przypad,aw dniu wolnym od pracy,
dostawg nale?y zrealizowad w dniu poprzedzaje.v- dzien wolny od pracy
lub
w innym termini e uzgo dni onym p omiEdzy wykona w cq a zamaw iai qcym.

$s
TRANSPORT

1.

wykonawca dostarczy towar specjalisty cznym transportem, posiadai4cym

wymagane zafwiadczenia.
2.

Wykonawca w spos6b nale|yty zabezpieczy towar na czas przewozu
calkowit4 odpowiedzialnosd za dostawg i jakos6 dostarczanego towaru.

J.

Wykonawca bretze na siebie odpowiedzialnoSi za braki i wady powstale
w czasie transportu wyrob6w oraz ponosi ztego tytulu wszelkie skutki pru*rr..

oDBr6R JAKoScrow+ f
1.

i

ponosi

,"oS"rowy rowARU

Ilosciowy i jakosciowy odbi6r towaru bgdzie dokonywany przez
zamawiajq,cego, w jego magazyrrre w oput.iu o zlozone zam6wienie

i przedstawiony dow6d dostawy.
2.

Odpowiedzialnoil za dostarczone i odbierane artykuly spo|ywcze okresla
moment ich odbiont lprzekazanial, potwierdzony podpis ami zamawiai4cego
i przedstawiciela wykonawcy, na oryginale dowodu

3.

wykonawca

zobowiqzany

nastgpujEce dokumenty:
a- dow6ddostawy,

b'

jest przekazal

dosrtawy.

zamawiai}cemu wraz

z

dostaw4

przy dostawie migsa, wgdlin i drobiu, Handlowy Dokument Identyfikacyjny
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REKLAMACJE I GWARANCJE JAKOSCI

1.

Podstawy reklamacji
W przypadku:
a. dostarczenia artykul6w spozywc zych z wadami jakofciowymi:
- w ptzypadku dostarczenia produkt6w zlej jako6ci, nie nadaj4cych sig do
ych Wykonawca zobowi4zuje sig dostarczy(, produkty
i nadaj4ce sig do spoZycia w ci4gu 6 godzin (pieczywa

b.

dostarczenia towaru Srodkiem transportu,
okreSlonych $ 5, ust. 1:

nie

spelniaj4cym wymagari

-.zamawraJlcy moZ'e odm6wi6 ichprzyjgcia i 24da1 wymiany artykul6w
spozywczych oraz dostarczenia transportem spelniaj4cym wymagania
okreslone $ 5 - w ci4gu 6 godzin.(pieczywa w ci4gu 2 godzin).

c.

dostarczenia artykul6w spozywczych mezgadnie

z przekazanym
zam6wieniem:
- w przypadku dostarczenia mniejszej iloSci, niedostarc zenia czgsci
zam6wionych artykuN6w, Zamawiaj4cy moze Zqda(, dostarczenia w czasie
6 godzin (pieczywa w ci4gu 2 godzin).brakuj4cej czgsci dostawy lub
wlaSciwego artykulu; jezeli Wykonawca nie wywi4ze siq z wyznaczonego
terminu Zamawiajqcemu przysluguje prawo zastosowania 1 ust. 7 i 8.
$
w przypadku dostarczenia iloSci produktow wigkszej
od iloSci
zamawianei lub dostarczenia artykul6w nie iamawianych,
Zamawiaj1cemu przysluguje prawo odmowy ich przyjgcia.
d. dostarczenia Srodk6w spozywczych z wadami-jakoSciowymi ukrytymi,
stwierdzonymi podczas j ego magazynowania:
- zamawiai?cy pozostawi je do dyspozycji wykonawcy, powiadamiai4c go
niezwlooznie telefonicznie o stwierdzonych wadach. Na tg okolicznoS6
Zamawiajilcy sporz4dzi w terminie dw6ch dni wniosek o reklamacjg.
2.

Podstaw4 reklamacji jest niezwNoczne sporz4dzenre przez Wykonawcg protokolu
reklamacyjnego na podstawie przeslanego przez Zamawiajqcego wniosku o reklamacjg
i innych dokumentow potwierd zajqcych wyst4pienie wady.

3- W przypadku uwzglgdnienia reklamacji, Wykonawca zobowi?+zany jest w terminie 24
-dodatkowych
godzin, do wyeliminowania opisanych wad, bez prawa Zqd,ania
oplat
z tego tytulu, w spos6b uzgodniony z zamawiai4cym. w przypadku, gdy termin
dostawy przypada na dzien wolny od pracy, dostawg nale|y ,i"uiiro*a6-w innym
t e rm i n i e u z g o dni o ny m p o m ig dzy w yk o n aw c
4 a zamawiaiqcym.
4. odpowiedzialnosi wykonawcy za jakosd produktu, gwarancja.
a' Wykonawca tr;warantuje Zamawiaj4cemu, 2e artykuly spo,zywcze dostarczane
w ramach umowy s4 wolne od wad jakoSciowych,
b. Jednoczesnie z dostaw4 migsa, wgdlin i drobiu wykonawca wyda odbiorcy HDI
c. Wykonawca zobowi4zuje sig do udzielenia gwarancji jakoSciowej, liczonej
od dnia
dostawy, na dostarczany przedmiot zam6wienia w wie:lkoSci nie mniejszej niz
100
okresu przydatnosci do spozycia. Artykuly spozywcze,- bgd4ce
przedmiotem umowy, bgd4 pochodzic z biezqcej produkc.ji, tej samej partii
produkcyjnej.
d. W ptzypadku wystqpienia zatruc spowodowanych zLq jakolci4 dostarc zonego
wyrobu Wykonawca zobowiEzany jest pokryi wszelkie koszty leczenia os6b
poszkodowanych i przeprowadzema koniecznych zabieg6w sanitarnych na wlasny
koszt.

%
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I MONITORING REALIZACJI UMOWY
1

.

2'

Wykonawca zobow iEzany j est przeka zac Zamawiaj
4cemu:
a. dow6d dostawy,
b' ptzy dostawie migs, wgdlin i drobiu Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI).
zamawiajqcy upowaznia wykonawca do wystawiania faktur
vAT bezjego podpisu.

wARUNKT$J"IrNoS.,
zaplata naleznosci za wykonane
,dostawy nast4pi w formie polecenia przelewu
z rachunku ZamawiajEcego na rachunek
uantowy Wykonawcy,'w terminie do 14 dni
od
tealizacji
zam6wieni
a
r
otrzymania
poprawnie wystawionej faktury. Termin
.dnia
zapLaty uwaLa sig za zachowany, je2eli oU.i4zenie
rachunku dlu1nika nast4pi
najpSlniej w nastgpnym dniu roboclym po terminie platnoSci.
$10

KARY UMOWNE
1' Wykonawca zapLaci zamawiajEcemu karg umown4 w wysoko6
brutto umowy w przypadku gdy zamawiaiqcy odst4pi od ci 15 %oz wartosci
powodu

'mowy
w wysokoSci 2 yo wafiosci brutto
dostawy w ptzypadku, gdy nie dostarczyl w um6wionym
terminie, lub dostarczyl
artykuly spoLywcze zlej jakosci i nie wywiqzal sig z obowi qzku,
o kt6rym mowa w
okoliczno6 ci, zakt6re odpowiada Wykonawca.
zaplaci-,Zamawiaj4cernu karg umown4

2' Wykonawca

$

ust. 8,

1

3' zamawiaiEcy zastt.zega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach
og6lnych przewidzianvch w Kodeksie cywilnym w przypadku, je$li
szkoda wynikta
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzsza
wartosi
zastrzeionej kary umownej

.

$11
ODSTAPTENTE OD UMOWY

1'

zamawiaj}cemu przysluguje prawo jednostronnego natychrniastowego
odst4pienia
od umowy w przypadku:
a' trzykrotnego zawinionego przez Wykonawcg uchybienia terminu dostaw,
b. dwukro tne go naruszenia norm j ako sci owych do star czany
chprodukt6w
c. zaniechania realizacji dostaw z pnyczyn, zakt6re odpowiada^wykonawca.

2' w tazie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj4cej, Le
umowy

wykonanie

nie leLy. w interesie publicznym, czego nie
ayto przewidzie1
w chwili zawarcraumowy' Zamawiajqcy- mo2e oist4pii ^oLiu"
od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoiicznosciach. w- takim wypadku
jedynie wynagrodz enia naleanego mu z tytuNu wykonania
Yl-u:y: _moze zqda(,

czgscl umowv.

$12

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowa zostaje zawartana okres 12 miesigcy, od dnia 01.06.2019 do dnia 31.05.2020 r.

$13

1. wszelkie zmiany zawartej umowy wymagaj4 formy pisemnej, pod rygorem

niewaznoSci.

ich

Spory wynikle na tle rcalizacji umowy bgdq rozstrzygane przez S4d powszechny
ciwy miej scowo dla s iedzib y Zamawiaj4ce go.
2. Umowg sporzEdzono w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla
ka1dej ze
1.

wlaS

stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

