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Załącznik Nr 3. do Zapytania ofertowego  

Egz. Nr …… 

UMOWA Nr  ……………… (Projekt) 

Zawarta w Toruniu w dniu …………………………………… r. pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM: 

SKARBEM PAŃSTWA – 12. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Toruniu,  

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, który reprezentuje: 

Komendant – ………………………………      

a  

WYKONAWCĄ: 

………………………, z siedzibą ……………………, ul. …………………., 

…………………………………. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 

numerem …………………, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy w ………., 

Wydział …….. Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP: ……………………………, 

REGON: ………………..., o kapitale zakładowym …….. /(PESEL: ………………..), którego 

reprezentuje/ą: 

…………………………….. 

…………………………….. – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

 Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z Regulamin 

udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane), o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 – Prawo zamówień publicznych, obowiązującym w 12. Wojskowym 

Oddziale Gospodarczym (zwanym dalej Regulaminem udzielania zamówień publicznych w 12 WOG). 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający  

na  dostawie ………………………………………………..  (zwany dalej przedmiotem umowy 

lub towarem) na warunkach określonych w niniejszej umowie.  

2. Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę, będzie zgodny z Opisem przedmiotu 

zamówienia (dalej jako OPZ) stanowiącym Załącznik Nr 1. do umowy oraz będzie 

wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca dostarczy towar w asortymencie, którego rodzaj i ilość określono w formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2. do umowy. 
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4. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu. Jeżeli 

w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe  

oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanych  

w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość 

skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, 

za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W przypadku 

zamówienia dodatkowej ilości towaru rozliczenie będzie następowało na podstawie cen 

jednostkowych ujętych w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę i zawartej 

umowie. 

5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako opcjonalna  

jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może,  

ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego 

dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić 

żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

6.  Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiadomienie dotyczące uruchomienia prawa opcji  

w formie pisemnej. 

§ 2. TERMIN  REALIZACJI UMOWY 

Termin realizacji przedmiotu umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata  

na ogólną kwotę brutto: ………………. PLN, (słownie złotych polskich: …………… …/100), 

obliczona na podstawie jednostkowych cen towaru określonych w formularzu ofertowym. 

Stawka podatku VAT ……… %. 

2. Ceny jednostkowe, zawarte zostały w Załączniku Nr 2. do niniejszej umowy – formularz 

oferty. 

3. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres 

obowiązywania umowy. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. „prawa opcji”, zdefiniowanego  

w § 1 ust. 4, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen 

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy.  

5. Maksymalna wartość umowy (z wykorzystaniem prawa opcji) wynosi 

………………………….…. PLN brutto (słownie złotych polskich: …………...……… ../100). 
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§ 4. DOSTAWA I ODBIÓR 

1. Dostawa towaru, będzie wykonywana ubezpieczonym i specjalistycznym transportem przez 

Wykonawcę lub inny podmiot (np. przewoźnika), na koszt Wykonawcy, na podstawie 

zamówień składanych telefonicznie lub faksem (w przypadku zamówienia przesyłanego 

faksem zamówienie winno być potwierdzone przez osobę przyjmującą zamówienie)  

do Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni przed dostawą, do magazynów 

Odbiorców znajdujących się odpowiednio w: 

1.1. Toruniu: ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36 oraz miejsce wskazane  

przez Zamawiającego w odległości do 50 km od granic administracyjnych m. Torunia; 

1.2. Inowrocławiu: ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56 oraz miejsce wskazane przez 

Zamawiającego w odległości do 50 km od granic administracyjnych m. Inowrocławia. 

Rozładunek transportu w miejscu odbioru dostawy organizuje Wykonawca na własny 

koszt. 

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie 

transportu towaru oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 

poz. 838 z późn. zm.) w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych  

oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 742 z późn. zm.), przyjętych w jednostce wojskowej  

w czasie dostarczania towaru do Odbiorcy. 

4. Wykonawca celem zapewnienia właściwej i sprawnej organizacji wjazdu na teren 

wojskowy, przed terminem rozpoczęcia realizacji dostaw, przekaże Zamawiającemu  

w formie pisemnej wykaz środków transportu i dane kierowców (dane personalne, numer 

i seria dowodu osobistego, marka, numer rejestracyjny pojazdu). W przypadku korzystania 

z transportu innego przewoźnika należy dodatkowo podać jego dane. 

5. Dostawy przedmiotu zamówienia winny być realizowane raz w tygodniu  

w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.00 do 12.00, zgodnie  

z wymaganiami - jakościowymi, transportowymi i w opakowaniach - wskazanymi przez 

Zamawiającego w Załączniku Nr 1. do umowy, pod rygorem odmowy ich przyjęcia  

w przypadku opóźnienia, niezgodności z zamówieniem lub warunkami umowy. 

6. W przypadku zgłoszenia nieplanowanej dostawy, wynikającej z dodatkowych zadań 

stawianych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia takiego 

zamówienia do 24 godzin od momentu zgłoszenia dodatkowego zadania. 
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§ 5. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczane w ramach umowy  

są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 

2. Termin przydatności do spożycia towarów w chwili dostawy do Odbiorcy, nie może być 

krótszy niż określony w wymaganiach dotyczących trwałości w Opisie przedmiotu 

zamówienia (Załączniku Nr 1. do umowy). 

3. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Odbiorcę, w jego 

magazynie w oparciu o podpisaną umowę, obowiązujące normy jakościowe oraz zgodnie 

z procedurami systemu HACCP dla danego Odbiorcy. 

4. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 

przez: inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej (IW) lub Wojskowego Ośrodka 

Medycyny Prewencyjnej (także w obecności uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego) w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych  

do produkcji, stanu sanitarno–higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn 

produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, 

warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na pobieranie prób dostarczonych towarów  

i ich przebadanie we właściwym miejscowo (dla Zamawiającego lub Odbiorcy) 

laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, laboratorium 

Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej (dalej jako WOMP) lub w akredytowanym 

laboratorium lub laboratorium spełniającym wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025 

celem weryfikacji zachowania przez dostarczony towar norm jakościowych wskazanych  

w umowie, zgodności towaru z opisem przedmiotu zamówienia oraz  określenia jakości 

zdrowotnej i handlowej dostarczonych towarów. 

6. W trakcie trwania umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do trzykrotnego 

zlecenia, na koszt Wykonawcy, pobrania prób i ich zbadania w sposób określony  

w niniejszym paragrafie. Koszt każdego kolejnego pobrania prób i zbadania towaru 

poniesie Wykonawca w każdym przypadku, gdy dokonana ocena dostarczonych towarów 

wykaże ich niezgodność z umową, normami jakościowymi lub opisem przedmiotu 

zamówienia. 

7. Koszt pobrania prób i badania dostarczonego towaru poniesie Wykonawca w każdym 

przypadku, gdy dokonana ocena dostarczonych towarów wykaże ich niezgodność  

z umową, normami jakościowymi i opisem przedmiotu zamówienia. 
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8. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru  

lub niezgodności) Odbiorca w ramach postępowania reklamacyjnego może odmówić jego 

przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad. W przypadku uwzględnienia słuszności 

reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

reklamacji, do dostarczenia towaru wolnego od wad, bez prawa żądania dodatkowych 

opłat z tego tytułu. 

9. Odbiorca, według własnej oceny może zrezygnować z żądania wymiany towaru  

na towar wolny od wad w przypadku, gdy otrzymanie towaru, wskutek braku zachowania 

terminu, stało się dla Odbiorcy zbędne. 

10. Odbiorca po stwierdzeniu widocznych lub ukrytych wad ilościowych i jakościowych towaru 

podczas odbioru lub wynikłych podczas magazynowania, postawi towar do dyspozycji 

Wykonawcy, zgodnie z zasadami systemu HACCP dla danego Odbiorcy. 

11. Odbiorca o stwierdzonych wadach jakościowych powiadomi niezwłocznie telefonicznie 

lub faxem Wykonawcę i Inspektora WOMP oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu 

reklamacyjnego do Wykonawcy, Inspektora WOMP i Zamawiającego. Wzór protokołu 

reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

12. W przypadku niezrealizowania dostawy w terminie lub jej braku, Odbiorca sporządzi 

protokół reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego zapotrzebowania (lub innymi 

dokumentami oświadczającymi fakt wystąpienia niezgodności, np. dokument WZ lub kopia 

faktury z odnotowaną  godziną przyjęcia dostawy) prześle Zamawiającemu w terminie  

2 dni. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych 

niedoborów, wymianie towaru na wolny od wad lub korekcie faktury. 

14. W przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań 

ustawowych, Odbiorca może odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru  

i ponownego dostarczenia go środkiem transportu spełniającym wymagania, w czasie  

do 24 godzin licząc od momentu stwierdzenia dostawy wadliwym środkiem transportu. 

§ 6. WARUNKI USUNIĘCIA WAD 

1. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji lub niezwłocznie na nią nie zareaguje, 

Zamawiający zleci Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub inspektorowi WOMP  

albo akredytowanemu laboratorium lub laboratorium spełniającemu wymagania normy 

PN–EN ISO/IEC 17025 - właściwym miejscowo dla Odbiorcy lub dla  

Zamawiającego – pobranie prób towaru do zbadania. 

2. Przy pobieraniu prób obecny będzie przedstawiciel instytucji określonej w ust. 1, 

przedstawiciel Wykonawcy i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (np. Odbiorca).  
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3. W przypadku, gdy Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna właściwa miejscowo dla Odbiorcy lub 

Zamawiającego jak również WOMP, laboratorium akredytowane, laboratorium spełniającym 

wymagania normy PN–EN ISO/IEC 17025 określonych badań nie wykonuje, Zamawiający zleci 

ich wykonanie innemu  laboratorium według własnego uznania.  

4. Orzeczenie wydane przez instytucje wymienione w ust. 3 lub inne laboratorium będzie podstawą 

do określenia jakości towaru. 

5. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okazała się błędna.  

W przypadku postępowania reklamacyjnego § 5 ust. 6 nie ma zastosowania. 

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego przez dostarczony produkt 

żywnościowy, Odbiorca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego, Wykonawcę  

i WOMP właściwy miejscowo dla Odbiorcy. Czynności zmierzające do wydania decyzji prowadzi 

inspektor WIW/WIS. 

7. Decyzja wydana przez uprawniony organ urzędowej kontroli żywności po jej uprawomocnieniu 

będzie podstawą do sporządzenia przez Odbiorcę i przesłania  

do Zamawiającego wniosku o podjęcie czynności reklamacyjnych. 

8. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych  

i przeprowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych, a także pokryć szkody poniesione przez 

Zamawiającego. 

§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu,  

z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy numer: 

……………………………………………………, zgodny z rachunkiem w ewidencji KAS, 

 w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Termin zapłaty uważa 

się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu 

płatności. 

2. Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca: 

 

(pełna nazwa) 

 

(Adres siedziby: miejscowość, ulica, województwo) 

 

3. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie towar wynikający 

z umowy, której dotyczy dostawa. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie 
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obliczona każdorazowo jako iloczyn dostarczonych ilości i cen jednostkowych określonych w 

umowie. 

4. Na fakturze Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę 

jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość netto i wartość brutto oraz miejsce odbioru 

towaru. 

5. Zapłata będzie dokonywana odrębnie dla każdej partii skutecznie dostarczonego towaru,  

na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur (2 egzemplarze – oryginał i kopia),  

za każdą partię dostawy przyjętą przez Odbiorcę. 

6. Przez przyjęcie dostawy stanowiące podstawę do wystawienia faktury i dokonania płatności  

należy rozumieć dostawę zgodną ze złożonym zamówieniem, bez braków ilościowych i wad 

jakościowych. 

7. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma  

się od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów  

i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź daty 

dostarczenia skorygowanej faktury. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem nieopłacenia faktury przez Zamawiającego,  

do dostarczenia wyłącznie produktów będących przedmiotem umowy oraz w ilościach  

i wartości przewidzianych umową. 

9. W przypadku przekroczenia ilości i wartości dostaw oraz zmiany towaru wymienionego  

w § 1 umowy przez Wykonawcę, Zamawiający odmówi dokonania z tego tytułu zapłaty. 

10. W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru w zbiorczych opakowaniach zwrotnych 

Odbiorca dokonuje zwrotu niniejszych opakowań przy następnej dostawie. Rozliczenie 

zbiorczych opakowań zwrotnych polega na wpisie dostarczanych/zwracanych ilości przez 

Odbiorcę. Wpis powyższy dokonuje się w dowodach dostaw (Wz). 

11. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury bez podpisu Zamawiającego. 

12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bezwzględnego przestrzegania zamówionych ilości 

towarów i terminów dostaw do poszczególnych magazynów (odstępstwa możliwe wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego). 

§ 8. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy  w wysokości: 

1.1. 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi  

od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym,  
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z powodów leżących po jego stronie; 

1.2. 5% wartości brutto dostawy partii towaru z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych; 

1.3. 200 PLN za każdorazowe przekroczenie terminu dostawy, określonego w § 4 ust. 6 umowy; 

1.4. 3% wartości umowy w przypadku potwierdzonych wynikami badań niezgodności  

z normami jakościowymi i opisem przedmiotu zamówienia dostarczanych produktów, za 

każdy stwierdzony przypadek. 

2. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,  

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma 

prawo w trybie natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary  

z dowolnej należności Wykonawcy, na co niniejszy  Wykonawca wyraża  zgodę.  

3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

kooperantów lub podwykonawców. 

4. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej 

szkody, to strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

5. Łączna wysokość kar przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 40 % wartości brutto 

umowy. 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy, rozwiązania jej ze skutkiem 

natychmiastowym i naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 3.1 umowy  

w przypadku: 

1.1. nieudostępnienia zakładu Wykonawcy do kontroli upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego, właściwemu WOMP lub innej wskazanej w umowie instytucji, 

1.2. naruszenia norm jakościowych, które zostało potwierdzone przez wskazane  

w umowie instytucje lub stwierdzenia przez te instytucje innych nieprawidłowości 

dostarczonego towaru z umową, 

1.3. trzykrotnego uchybienia terminów dostaw partii towaru, 

1.4. trzykrotnej dostawy towarów zawierających asortyment po terminie przydatności do 

spożycia, 

1.5. trzykrotnej dostawy zawierającej wady w zakresie ilości/ niezgodności dostarczonego 

towaru z zamówionym asortymentem, 
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1.6. trzykrotnej dostawy towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań określonych w 

umowie, 

1.7. nieudostępnienia dostarczonego towaru do przebadania zgodnie z uprawnieniami 

Zamawiającego, określonymi w § 5 umowy. 

1.8. gdy nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych potwierdzone zostanie nakazem 

Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego zaprzestania zaopatrywania określonego w § 8 

ust. 3 rozporządzenia Ministra MON z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej 

Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 89, poz. 857 ze zm.), 

1.9. otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej 

kontroli jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu  

lub zakazu dostarczenia towaru dla Jednostek Wojskowych, 

1.10.   w sytuacji nieprzestrzegania warunków sanitarnych i higienicznych produkcji, transportu 

lub opakowań dostarczanych towarów, 

1.11. zaniechania realizacji dostaw, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 

1.12. nie przedłużenia ważności dokumentów żądanych przez Zamawiającego  

w przypadku upływu okresu, na które zostały wydane lub utraty ich ważności  

oraz niedostarczenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu potwierdzającego 

zachowanie ciągłości powyższych dokumentów, 

1.13. zbycia lub zastawienia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

1.14. nie przedłożenia Zamawiającemu kopii przedłużenia polisy od odpowiedzialności 

cywilnej. 

2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury 

Wykonawcy w okresie 30 dni od upłynięcia terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

z podaniem uzasadnienia. Strona, która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 - 4 

niniejszego paragrafu nie jest zobowiązana do zapłaty kary umownej,  ustalonej w § 8 umowy. 
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§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości brutto umowy (zaokrąglone 

do pełnych setek w dół, co stanowi ……………………… PLN., (słownie złotych polskich: 

…………………….. .../100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 11. KOOPERANCI I PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcy …………………….. wykonanie umowy w zakresie 

…………………………. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego kooperantów lub poddostawców. 

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności 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 - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla 

pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym 

paragrafie.  

2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w 

celu określonym w niniejszym paragrafie. 

3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę 

w postaci: 

4.1. imion i nazwisk; 

4.2. serii i numeru dokumentu tożsamości; 

4.3. numeru rejestracyjnego pojazdu; 

5. Zamawiający zobowiązuje się: 

5.1. przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 
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5.2. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

5.3. zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 RODO; 

5.4. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   

6. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są 

zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego 

obowiązku. 

7. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie 

papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu 

wizyjnego.  

8. Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji 

niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik Nr 6. do umowy) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał  

12. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w celu realizacji niniejszej umowy. 

§ 13 INNE POSTANOWIENIA 

1. Zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy  

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Zakres przewidywanych istotnych zmian oraz warunki tych zmian: 

a. zmiana Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji 

wojskowej,  wynikająca z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 

b. zmiana numeru konta, adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego 

pisemnie o zaistniałej zmianie; 

c. zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaże 

podwykonawcę), pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W 

przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi 

przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie 

wymaganym od Wykonawcy,  

pod rygorem nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy; 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przyjętych w umowie ilości  

i częstotliwości dostaw, a także zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu,  

w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia  

(np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy 

będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie 

będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości, częstotliwości 

i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 

O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pisemnie z jednoczesnym przesłaniem projektu aneksu  

do umowy  w zakresie zmian, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości  o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn; 

e. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania wyższych stanów gotowości 

bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił 

zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu 

przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru 

oraz w razie potrzeby zwiększenie ilości  

i częstotliwości dostaw przy zachowaniu tej samej ilości asortymentu  

(przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych 

oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pisemnie w terminie do 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości  o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. Zmiana nie wymaga aneksu, a 

jedynie pisemnego powiadomienia ze strony Zamawiającego wraz z określeniem 

podstawy zmian, czasu w jakim będą obowiązywały, miejsc dostaw i szacowanych ilości 

do realizacji w tym czasie. Wykonawca potwierdzi  

w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia – przyjęcie do realizacji; 

f. zmiana ilości produktów przewidzianych w umowie (zmniejszenie lub zwiększenie) lub 

zamianę danego rodzaju produktu na inny, ale wyłącznie taki, który jest objęty umową. 

Powyższe jest możliwe z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec 

zwiększeniu, a zmiany zostaną dokonane poprzez proporcjonalną zmianę ilości/ zamianę 

rodzaju produktów przy uwzględnieniu ich ceny jednostkowej. O zmianie tej Zamawiający 
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poinformuje Wykonawcę z co najmniej  

7-dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania (co najmniej faksem) przyjęcia powyższego do realizacji. Jeżeli wystąpi 

znaczna liczba zmian - co najmniej 1 x na kwartał – nie później niż do  

10-każdego następującego miesiąca po upływie kwartału Zamawiający dokona analizy 

realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje aneks do umowy w tym zakresie. 

g. możliwość realizacji dostaw, niezbędnych do zabezpieczenia żywienia  

po mobilizacyjnym rozwinięciu na zasadach określonych w aktach normatywnych  

z zakresu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP  

w środki zaopatrzenia. 

h. zmiana wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku 

ustawowych zmian w tym zakresie. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej 

(aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz  

z uzasadnieniem. Korekty ilościowe i asortymentowe mogą następować w ramach 

jednego lub kilku zadań objętych zawartą umową z danym Wykonawcą. 

4. W przypadkach, o których mowa powyżej wartością końcową umowy będzie wartość faktycznie 

zrealizowanych dostaw na dzień 31.12.2021 r. w ramach umowy. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu do 

umowy) pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą powodować negatywnych skutków 

finansowych, jakościowych ani organizacyjnych dla Zamawiającego  

oraz wymagają wniosku strony o zmianę umowy wraz z uzasadnieniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej 

polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności za szkody osobowe oraz rzeczowe 

wyrządzone przez wyroby wyprodukowane, dostarczone oraz sprzedane przez dostawcę. 

7. Przedłożony Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki 

odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, stanowi Załącznik  

Nr 4. do niniejszej umowy – Polisa OC i zostanie złożony przy podpisaniu umowy. 

8. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym 

mowa w ust. 8. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 

zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 7, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich 

wejścia w życie. 

10. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres 
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Zamawiającego. 

12. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie 

właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

13. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz kserokopie dla Odbiorców towarów stanowiących 

przedmiot umowy. 

14. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 -  Formularz oferty; 

Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu reklamacyjnego; 

Załącznik nr 4 – Polisa OC; 

Załącznik nr 5 - kopia dowodu wniesienia ZNWU; 

Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna RODO. 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

UZGODNIONO: 

1. a/a 

2. Wykonawca  



 Nr referencyjny - ZD/69/WOG/20 

str. 15 /18 

Załącznik Nr 3. do umowy 

 

   ZATWIERDZAM      Miejscowość, dnia ……………… 

………………………. 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY [wzór] 

 

Odbiorca: Jednostka Wojskowa Nr …………………………………………………………..… 

Dostawca ……………………………………………………………………………………..…………… 

Producent ……………………………………………………...…………………………………………… 

Data dostawy do Odbiorcy ……...……………………….………………………………… 

Data stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie …………………………………………………… 

Przyczyny reklamacji: 

*  dotyczące wad jakościowych środka spożywczego: 

Wyrób reklamowany pochodzi z partii dostawczej nr ………………………………….. 

Nazwa produktu reklamowanego …………………………………………………… 

Ilość reklamowana ……………………………………………………………… 

Szczegółowy opis wad jakościowych produktu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

*dotyczące terminowości dostaw: ………………………………………...………………...... 

Data i dokładna godzina dostawy (lub braku dostawy): ………………………………...………… 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………...…………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………… 

* dotyczące dostarczenia produktów w ilości i asortymencie niezgodnym  

z zamówieniem, a także niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do 

spożycia:  

Ilość i asortyment towaru wg zamówienia …………………………………...……………………… 

Ilość i asortyment towaru dostarczony ……………………………………………………………… 
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Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

……………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………...………………………………. 

*dotyczące warunków transportu 

Szczegółowy opis:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………...……………………………… 

Odmowa przyjęcia i żądanie dostarczenia transportem zgodnym z wymogami: TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

*dotyczące opakowania i oznakowania:……………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

Szczegółowy opis niezgodności:…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….……………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Odmowa przyjęcia i żądanie wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

Rezygnacja z wymiany: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić) 

Inne …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  PRZEDSTAWICIEL ODBIORCY 

………………………………………...   ……………………………………… 

 

Otrzymują: Zamawiający, Wykonawca, WOMP 

* wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

i zapisów   umowy. 
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Załącznik Nr 6. do umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH REALIZUJĄCYCH UMOWĘ 

Zgodnie z art. 14 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.), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu,  

ul. Okólna 37. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, możliwy 

jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl.  . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji 

umowy nr ………………………. . 

4. Pani/Pana imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego (wpisać wszystkie pozyskiwane dane 

………………) pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy tj. (nazwa firmy)……………………………i 

przetwarzane będą w celu (podać cel/ po co przetwarzane są dane 

osobowe)………..………….…………………………………… . 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie prawa oraz usługobiorcy (jednostki i instytucje wojskowe, na terenie których realizowana będzie 

umowa). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie  

z kategorią archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy. 

8. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Posiada Pani/Pan: 

10.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

10.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

10.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2; 

10.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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1.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

1.2. 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. b RODO. 
 

 

 

 


