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Załącznik nr 3a do SWZ  
Znak sprawy:  ZP.5.2022 

UMOWA NR  UM.…..ZP.5.2022 
 
zawarta w dniu ………….. w Lądku Zdroju, pomiędzy „Uzdrowiskiem Lądek-Długopole” S.A.,                            
ul. Wolności 4,  57-540 Lądek Zdrój,  zarejestrowanym pod nr 0000067163 w Krajowym 
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadającym REGON: 
000288283, NIP:                          881-000-22-59 i kapitał zakładowy (wpłacony) 
25 694 430,00zł, zwanym dalej  w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym  przez:  
 
Joannę Walaszczyk - Prezesa  Zarządu  DYREKTORA  NACZELNEGO   
 
a firmą/przedsiębiorcą: 
…………………………………………………………………z  siedzibą  w .................................................. 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod 
nr………………………………………………../prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą:….......................................................................... posiadającą REGON: .............. oraz  
NIP: ................................................................. PESEL:……………………….oraz kapitał 
zakładowy w wysokości ……………………..zł, zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................  
Wykonawca został wybrany w trybie podstawowym w postępowaniu, którego przedmiotem są: 
Sukcesywne dostawy  drobiu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. zgodnie z 
załącznikiem nr 1a do SWZ. 

§ 1 
1. Zamawiający na podstawie oferty z dnia ………………..  zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zamówienie na  sukcesywne dostawy drobiu, zwanych w dalszej części umowy 
również  towarami na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Zakres przedmiotowy niniejszej umowy wynika z treści ust. 1 umowy powyżej oraz ze 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), stanowiącej załącznik do niniejszej 
umowy. 

§ 2 
Zamówienie określone w §1 będzie realizowane sukcesywnie  w terminie 12 miesięcy od 
dnia  podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 07.06.2022r. 
 

§ 3 
1. Dostarczane towary winny spełniać wszystkie wymagania przewidziane obowiązującym 
prawem , w szczególności wszelkie wymagania zawarte w: 
1. Dostarczane towary winny spełniać wszystkie wymagania przewidziane obowiązującym 
prawem, w szczególności wszelkie wymagania zawarte w: 
a) ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021) 
oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, 
b) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 
2019r., poz. 2178), 
c) ustawą z dnia 16.12.2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020r. poz.1753), 
c) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10.03.1999r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa (Dz. U. z 
1999r. nr 25, poz. 226), 
d) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie 
znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2015 poz. 29), 
e) rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 29 kwietnia 
2004 r.-  (Dz.U. L. 139 z 30.04.2004) . 
2.  Zamawiający wymaga aby  produkty  posiadały  oznaczony termin przydatności do spożycia 
i powinny być dostarczone  nie później  niż przed upływem połowy tego terminu. 
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3.   Dostarczane do Zamawiającego produkty muszą pochodzić od producentów posiadających 
aktualne decyzje odpowiednich służb weterynaryjnych lub sanitarnych na wytwarzanie i 
sprzedaż mięsa i jego przetworów oraz być pod nadzorem tych służb. Dokumenty te 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać na każde wezwanie Zamawiającego. 
4.  Przedmiot zamówienia musi charakteryzować się odpowiednim smakiem, zapachem                            
i wyglądem, właściwym dla danego produktu. 
5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby 
uniemożliwić lub utrudnić terminowe wykonanie dostaw towarów. 
6. Wykonawca będzie wykonywał dostawy na podstawie szczegółowych zamówień 
z poszczególnych obiektów wymienionych w § 6, złożonych pisemnie, faksem lub mailem w 
trakcie bieżącej dostawy przez upoważnionych pracowników Działu Żywienia. 
7. Wykonawca musi posiadać specjalistyczny transport chłodniczy do przewozu mięsa, dostawy 
muszą być realizowane przy użyciu tego transportu. 
8. Dostawy drobiu będą się odbywały w okresie obowiązywania umowy – sukcesywnie- w/g 
ustalonego, tygodniowego harmonogramu tj. trzy razy w tygodniu  w poniedziałki, środy i 
piątki w godzinach od 7:00 do 10:00, na podstawie szczegółowych zamówień  z 
poszczególnych obiektów, złożonych pisemnie, faksem lub mailem przez osoby upoważnione 
przez Zamawiającego zgodnie z formularzem cenowym - zał. nr 1r do SWZ. 
9. Każde zamówienie Zamawiającego będzie składane przez osobę upoważnioną, do godziny 
10:00 w dniu poprzedzającym dostawę z określeniem asortymentu i jego ilości. 
10. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach opatrzonych w odpowiednie 
oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do 
spożycia. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów pakowanych w opakowania 
jednostkowe wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedmiot 
zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach zbiorczych np. - koszach plastikowych, 
pudłach tekturowych, workach foliowych - odpowiednio oznakowanych zgodnie z przepisami, 
ułożony wg asortymentu w sposób gwarantujący zachowanie najwyższej jakości produktu. 

§ 4 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu towar na podstawie zawartej 
umowy, będzie zgodny z obowiązującymi normami: 

 I gatunku, pozbawiony wad, odpowiadający wymaganym cechom dostarczanego 
produktu co do koloru, zapachu i konsystencji, 

 opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki 
przechowywania i datę przydatności do spożycia , 

 posiadać właściwe atesty, stosownie do obowiązujących przepisów, 
 opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki 

przechowywania i datę przydatności do spożycia, 
 posiadający niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty 

i atesty wymagane stosownymi przepisami, 
 spełniający wszystkie wymogi określone w  obowiązujących dla nich  normach. 

2. Cechami uznawanymi za wady produktu (nienależytą jakość) są: gorzki, kwaśny, zbyt słony 
smak, stęchły, wydzielający nieprzyjemną woń, zanieczyszczony mechanicznie, z objawami 
pleśni, psucia, zawilgocenia i ususzki. 
3.  Dostarczany towar musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
załączniku nr 2 do SWZ. 
4. Zamawiający gwarantuje sobie możliwość pobrania próbki danego towaru (towarów) i 
poddaniu go badaniu fizykochemicznemu w akredytowanym laboratorium. W przypadku jeżeli 
poddany badaniu towar jest niezgodny z opisem określonym w zał. nr 1r do SWZ i/lub etykietą 
na towarze koszty badania poniesie Wykonawca. 
5.  Próbkę do badania pobiera specjalnie powołana komisja, z czego zostanie sporządzony 
protokół, który musi również zawierać zdjęcie etykiety towaru, z którego próbka została 
pobrana. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć zamówiony towar Zamawiającemu. 

Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać.  
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2. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru do chwili odbioru przez Zamawiającego  ponosi 
Wykonawca. 

§ 6 
1.   Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu składowania 

towaru wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2.  Towary dostarczane  będą do  Punktów Żywienia  w Lądku Zdroju: 

- Szpitala Uzdrowiskowego „Jubilat”, ul. Wolności 4a  
- Szpitala Uzdrowiskowego „Jan”, ul. Paderewskiego 7 
- Wojciech Zdrój, Plac Mariański 13 
w  Długopolu Zdroju: 
- Szpitala Uzdrowiskowego „Mieszko”, ul. Zdrojowa 8 
- Szpitala Uzdrowiskowego „Dąbrówka”, ul. Wolna 4 

3.  Przy każdej dostawie Zamawiający potwierdzi pisemnie ilość dostarczonego mu towaru, na 
podstawie dowodu dostawy (WZ) lub innego dokumentu, którego forma zostanie uzgodniona 
pomiędzy Stronami. Na zbadanie towaru pod względem jakościowym Zamawiającemu 
przysługują 4 dni, chyba że wady jakościowe ujawnią się po tym terminie. 
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru wadliwego lub niepełnowartościowego 
zamawiający odmówi odbioru tego towaru, zaś Wykonawca wymieni towar wadliwy lub 
niepełnowartościowy na towar nie wadliwy / pełnowartościowy i dostarczy - na koszt i ryzyko 
Wykonawcy - w terminie określonym przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego 
odbioru towaru. Jakość towaru ocenia Zamawiający dokonujący odbioru. 
5. Jeżeli uszkodzenie towaru (np. rozerwanie opakowania) nastąpiło w czasie trwania transportu 
odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia towaru 
podczas transportu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany - na koszt własny i na własne 
ryzyko - uszkodzonego towaru na towar pełnowartościowy w terminie określonym przez 
przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru towaru. Fakt uszkodzenia towaru 
podczas transportu stwierdza Zamawiający dokonujący odbioru towaru. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującej ilości towarów (w przypadku 
dostarczenia towarów w ilości mniejszej niż określona w zamówieniu) i do pokrycia kosztów 
z tym związanych, w tym kosztów transportu – w terminie określonym przez Zamawiającego.  
7. Wykonawca podlega w czasie trwania umowy ocenie zgodnie z normą  ISO 9001:2015. 
8. Zamawiający ustanawia do odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy 
upoważnionych pracowników Działu Żywienia: 
Lądek Zdrój – Magazynierzy: 
a)   Szp. Uzdr . ”Jan”,   tel. 074/8 146-385 ,  e-mail:  jan.magazynier@uzdrowisko-ladek.pl ,             
b) Szp. Uzdr. ”Jubilat” , tel. 074/8 146-227,  wew. 205, e-mail:  jubilat.magazynier@uzdrowisko-
ladek.pl 
c) Wojciech Zdrój, tel……………. e-mail: restauracja.wojciech@uzdrowisko-ladek.pl  
 
Długopole Zdrój -  Magazynier: 
a) Szp. Uzdr. „Mieszko”,  tel. 074/8 139-066, e-mail: mieszko.zywienie01@uzdrowisko-ladek.pl  
 
9. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest: 

……………………………………………………………… 
§ 7 

 
1.   Zamawiający wymaga stałości cen zamówienia w okresie obowiązywania umowy Jednakże 
w przypadku udokumentowanej zmiany  cen żywca o minimum 20% w stosunku do cen 
obowiązujących w dniu podpisania umowy Strony zastrzegają sobie prawo negocjowania cen. 

§ 8 
1. Za wykonane dostawy Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy , zgodnie z przyjętą ofertą, 

które  będzie wyliczone iloczynem wykonanych dostaw (szt., kg) i określonych  stawek 
jednostkowych zawartych w  formularzu cenowym zgodnie z pisemnym lub  telefonicznym 
zamówieniem. 

2. Wykaz zleconych i zrealizowanych dostaw stanowić będzie załącznik do faktury. 



 4

3.Zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia, liczba ta jest zmienna i w znacznej części niezależna od 
Zamawiającego. 
5. W razie niewykorzystania umowy podstawowej w 70% Wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

§ 9 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo reklamowania jakości towaru niezwłocznie po 

stwierdzeniu wady. 
2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca zobowiązuje się – w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego wymienić reklamowany towar na nowy, wolny od wad. 
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w załatwianiu reklamacji, zastosowanie mają 

postanowienia § 11 ust.4. 
§ 10 

Na zasadzie ryzyka, Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 
szkody Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w związku z realizacją dostaw.  

§ 11 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary  
umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia 

wg złożonej oferty, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł  za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki  niezrealizowanej w terminie dostawy, 

3. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości dostawy   
w przypadku dostarczenia towaru wadliwego bądź niepełnowartościowego,  

4. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości dostawy   za 
każdy dzień zwłoki w usunięciu wady. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnej Wykonawcy kwoty (wartości 
zamówienia), na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 5% wartości  zamówienia wg 
złożonej oferty w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności o której mowa w 
art. 145 Pzp. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 5% wartości  dostawy 
nieodebranej z przyczyn nieuzasadnionych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

8. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

9. Pojęcia „wartość zamówienia” i „wartość dostawy” dotyczą cen brutto towarów. 
10. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może być większa niż 
30% wartości umowy brutto, o której mowa w zał. nr …. formularzu cenowym Wykonawcy. 

 
§ 12 

1. Odstąpienie od umowy przysługuje w następujących sytuacjach: 
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
o Wykonawca dostarczy towar  złej jakości, niezgodny ze składem surowcowym i/lub 

obowiązującymi normami, w szczególności po terminie ważności do spożycia (jeśli 
posiadają) i/lub  nie nadający się do spożycia, z wadami określonymi w § 4 ust.2 
powyżej, 

o zostanie złożony wniosek o  upadłość rozwiązanie lub podjęta uchwała o rozwiązaniu 
firmy Wykonawcy, 

o zostanie  dokonane  zajęcie majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
realizację umowy, 

o realizacja dostaw co najmniej trzy  razy nastąpi z naruszeniem określonego czasu  
dostawy, przewidzianego w §3  ust. 8  powyżej,     

o w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy  określonej 
minimum 3 razy lub jednokrotnie poprzez wynik badania laboratoryjnego, 
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o w przypadku zwłoki w terminie dostawy stwierdzonej minimum 3 razy   
o Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
o w przypadku naruszenia przez Wykonawcę,  któregokolwiek z postanowień umowy. 
b) Wykonawcy  przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
o Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur bez uzasadnionych przyczyn  

w terminie 6 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 
o Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru zamówionych towarów bez 

uzasadnionych przyczyn, 
o Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, przy 
czym w tym przypadku Wykonawca nie ma praw naliczenia kar umownych. 

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz powinno nastąpić w terminie 
14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie będącej podstawą odstąpienia od 
umowy.  

§ 13 
1. 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.  
2. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze ani kary 
umowne. 
3.  Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Pzp i na warunkach w nim określonych, z 
uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części 
umowy i nie jest uprawniony do zadania odszkodowania. 

§ 14 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony towar nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za wykonane i odebrane dostawy (na której należy umieścić nr 
niniejszej umowy) 

2. Należność Wykonawcy  oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazane na 
fakturze konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
faktury VAT, wystawionej na koniec miesiąca odrębnie dla poszczególnych 
punktów odbioru. Każda faktura musi zawierać bezwzględnie nr umowy, której 
dotyczy. 

3. Dostarczanie dokumentów rozliczeniowych (faktur) odbywa się na bieżąco, najpóźniej 
jednak do 2 dni roboczych po zakończeniu tygodnia. 

§14a* 
Forma faktury 
I wersja 
1.Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w 
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 
2018 poz. 2191 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę 
Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEF NIP: 8810002259. 
2.Zamawiający informuje, że na podstawie art.4 ust 4 ustawy o elektronicznym fakturowaniu 
nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o 
których mowa w art. 2 pkt. 3 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych 
niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia 
na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na 
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adres e-mail : sekretariat@uzdrowisko-ladek.pl najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem 
faktury. 
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d) 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym.  
lub 
II wersja 
1.Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową. 
2.Zamawiający informuje, że na podstawie art.4 ust 4 ustawy o elektronicznym fakturowaniu 
nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o 
których mowa w art. 2 pkt. 3 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych 
niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia 
na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 
na adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-ladek.pl najpóźniej ostatniego dnia przed 
wystawieniem faktury. 
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d) 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym. 
*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez 
Wykonawcę). 

§ 15 
1.Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Pzp i  
Kodeks Cywilny. 

§ 16 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają  pod 
rygorem nieważności  formy pisemnej (aneks) i właściwych podpisów  Stron. 
2.  Zmiany są dopuszczalne: 
2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: 
 zmiana terminu realizacji umowy z powodu niewykorzystania w pełnym zakresie zamówień 

umożliwiające przedłużenie czasu trwania umowy o następne okresy. 
2.2. Zmiana wynagrodzenia: 
 w przypadku udokumentowanej zmiany cen żywca o minimum 20% w  stosunku do cen 

obowiązujących w dniu podpisania umowy. 
 zmieniona zostanie stawka podatku VAT na produkty będące przedmiotem umowy przy 

czym  zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. 
3. Zmiany przedmiotu zamówienia: 
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian towarów na inny (zamienny lub równoważny), 
zmian w zakresie ilości towarów,  z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmianie wartość całej 
umowy jak i cena jednostkowa towaru. 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy przy zachowaniu 
następujących warunków: 
1) przesunięcia wynikają z potrzeb odbiorców, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 
2) przesunięcia będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr ….. 
do niniejszej umowy; 
3) przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy. 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy 
poszczególnymi punktami odbioru Zamawiającego  stanowiącymi miejsce dostaw przy 
zachowaniu następujących warunków: 
1) przesunięcia wynikają z potrzeb odbiorców, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 
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2) przesunięcia będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1r do 
niniejszej umowy; 
3) przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy. 
4. Obniżenie cen jednostkowych  towarów wyszczególnionych w formularzu cenowym. 
5. Charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej: 
5.1. Propozycję zmiany, o której mowa w § 16 ust. 2.1. przedstawia Zamawiający Wykonawcy 
na piśmie. Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na propozycje zmian, to mogą być one 
wprowadzone odpowiednim aneksem. 
5.2. Propozycje zmian, o których mowa w § 16 ust. 2.2. mogą być przedstawione przez obydwie 
Strony umowy. W przypadku udokumentowanej zmiany cen żywca o minimum 20% w 
stosunku do cen obowiązujących w dniu podpisania umowy Strony zastrzegają sobie prawo 
negocjowania cen. Przedstawione na piśmie propozycje muszą być poparte odpowiednimi 
dokumentami dowodowymi, potwierdzającymi konieczność wprowadzenia postulowanych 
zmian. 
5.3. Propozycje zmian, o których mowa w § 16 ust. 2.3. są uprawnieniem Zamawiającego, które 
wynikają  z potrzeb, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, a 
skorzystanie ze zmian nie wymaga sporządzania aneksu. 
5.4. Obniżenie cen jednostkowych towarów nie wymaga formy pisemnej.  

§ 17 
1. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres związania umową posiadać: 
a)  Wdrożony system HACCP, 
b) Aktualne decyzje odpowiednich służb, iż Wykonawca  został dopuszczony do produkcji i/ lub 
obrotu artykułami spożywczymi i posiada aktualną decyzję lub zaświadczenie wydane przez 
właściwy organ urzędowej kontroli żywności. Dokumenty te Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawiać na każde wezwanie Zamawiającego. 
2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.1 powyżej, lub utraty ich 
ważności, Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od części umowy z winy Wykonawcy i 
naliczenia kar umownych zgodnie z  § 11 umowy. 
 

§ 18 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                WYKONAWCA: 
 


