Załącznik nr 2
do „Regulaminu udzielania zamówień”
(Zarządzenie nr 7/2014z dnia 30.06.2014)

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY
UL. LARYSKA 7
41-400 MYSŁOWICE
nazwa (firma) oraz adres zamawiającego)

MYSŁOWICE, DNIA 09.01.2019
(miejscowość, data)

.............................................................
(nazwa (firma) oraz adres zapraszanego wykonawcy)

Zaproszenie do składania ofert
1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach
ul. Laryska 7 zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie
przekraczającej równowartości 30 000,00 €, którego przedmiotem jest:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
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Warunki realizacji zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych do PZOZ ORO w Mysłowicach.
Dostarczane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom
określonym w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.
zm.) i w innych obowiązujących przepisach w tym
zakresie.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na całość zamówienia,
wybraną część zamówienia lub na kilka części :
1 - . Jaja – kod CPV :03.14.23.00-3
2 - Pieczywo i wyroby cukiernicze – kod CPV : 15.81.00.00-9
3 - Produkty mleczarskie - kod CPV :15.50.00.00-3
4 - Ryby i przetwory rybne – kod CPV: 15.20.00.00-0
5 - Warzywa i owoce – kod CPV: 15.30.00.00-1
6 - Artykuły mięsne i wędliny – kod CPV: 15.10.00.00-9
7 - Artykuły spożywcze- różne – kod CPV:15.00.00.00-8
8 - Mrożone warzywa i owoce – kod CPV : 15.33.11.70-9

1.

Nazwa przedmiotu
zamówienia / parametry lub
funkcje przedmiotu umowy
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Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w formularzach
stanowiących załączniki Nr 1-8, w których podano przewidywaną
ilość zamówienia. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,
w zależności od potrzeb Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawców
artykułów spożywczych - równoważnych dla artykułów wskazanych
przez Zamawiającego. Za równoważny zostanie uznany artykuł,
który będzie zawierał minimalne składniki i cechy jakościowe
podane w opisie przez Zamawiającego.
3.Dostarczane przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą
posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, właściwy dla
konkretnego artykułu, ale nie krótszy niż połowa tego okresu –
w dniu dostawy.
4. Artykuły spożywcze, z wyjątkiem warzyw i owoców, powinny
posiadać fabryczne jednostkowe, oryginalne i nienaruszone
opakowanie, o masie, wielkości wskazanej przez Zamawiającego.
5.Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie artykuły na własny
koszt na wskazany przez Zamawiającego adres, na podstawie
zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pomocą faksu,
drogą e ‘mailową lub telefonicznie. Przy czym, dostawa musi być
zrealizowana w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia.
6. Dostawa produktów mleczarskich – dwa razy w tygodniu;
dostawa świerzych warzyw i owoców raz lub dwa razy w tygodniu.
7. Wędliny powinny być hermetycznie zapakowane z datą
przydatności do spożycia.
8. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
zamawiającego: PZOZ ORO ul. Laryska 7 Mysłowice lub pod
numerem telefonu:32/316 01 61 i 516-706-818

Termin dostawy i uruchomienia Umowa na czas określony od 01.02.2019r. do 30.06.2019r.
/ realizacji zamówienia*

*Wypełnić jeśli dotyczy
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3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Mysłowice ul. Laryska 7, II piętro pok.II B9
(sekretariat) lub mailem na adres: pzozoro@interia.pl w terminie do dnia 23.01.2019r. do
godz. 14.00;
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomimy oferentów za
pośrednictwem stronę internetową pod adresem: pzozoro.pl
5. Kryteriami oceny ofert są:
a) Cena 100%....................................................... waga
b) Cena ofertowa brutto zaproponowana przez Oferenta musi obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji wykonania zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zaproszenie do składania ofert – projekt umowy,
Załącznik nr 2 - Oferta,
Załącznik nr 3- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności, objętej przedmiotem
zamówienia oraz wrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz. 1000 ) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 – od dnia 25 maja 2018 r.

………………………..

……………………………………………
(Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

Data
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Załącznik nr 3
do „Regulaminu udzielania zamówień”
(Zarządzenie nr 7/2014z dnia 30.06.2014)
Miejsce i data ………………………………

……………..………………………………….
pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia
nr tel./faksu……………………………………….
REGON…………………………………

NIP……………………………………

http………………………………….e-mail……………………………………………..
OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia 04.01.2019 na:
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH-................................................(nazwa zadania)
Oferujemy wykonanie wyżej wymienionych dostaw/usług/robót budowlanych* (niewłaściwe skreślić)
1.

Nazwa przedmiotu zamówienia, model,
Cena Netto PLN
producent

VAT % Cena Brutto PLN

Słownie brutto PLN
2.

Termin dostawy i uruchomienia

01.02.2019 – 30.06.2019r.

…………………………………………….
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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Załącznik Nr 1

JAJA
L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT (%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Jaja
klasa
L, szt.
z terminem do spożycia
do 28 dni

1200
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Załącznik Nr 2

PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT (%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

krojony szt.

100

1.

Chleb
(1 kg)

duży

2.

Baton pszenny krojony

szt.

110

3.

Drożdżówka mini

szt.

80

4.

Drożdżówka

szt.

50

5.

Bułeczki maślane małe

szt.

100

6.

Rogale

szt.

80

7.

Bułka tarta

kg

5

8.

Bułka pszenna 50g

szt.

50
SUMA
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Załącznik Nr 3

PRODUKTY MLECZARSKIE
L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Mleko świeże 2% (worek)
– 0,9 litra

szt.

200

2.

Mleko UHT (1,5%; 2%;
3,2%) - 1 litr

szt.

200

3.

Masło ekstra 82% kostka 200g

szt.

100

4.

Śmietana 18%
- kubek 200g
(nie śmietano podobne)

szt.

12

5.

Serek topiony 100g
(Sertop)

szt.

30

6.

Serek homogenizowany
waniliowy – 140g
lub 150g

szt.

120

7.

Serek homogenizowany
naturalny – 140 g
lub 150g

szt.

100

8.

Twaróg półtłusty – 1kg

kg.

40

9.

Ser żółty (gouda,
edamski, salami) –
plastry lub w kawałku –
opakowanie 1 kg

kg.

12

10.

Ser żółty (gouda,
edamski, salami) –
plastry – opakowanie
150g

szt.

5

11.

Śmietana 18% UHT
karton – 250g

szt.

10

7

12.

Śmietana 18% UHT
karton – 500 g

szt.

70

13.

Margaryna „Kasia” 250 g

szt.

6

14.

Jogurt owocowy
(różne smaki) – 150 g

szt.

100

15.

Jogurt naturalny
od 150 g do 180g

szt.

170

16.

Serek wiejski 150g
(lekki lub zwykły)

szt.

70

17.

Serek do chleba 100g
(z ziołami, chrzanem itp.)

szt.

70

18.

Maślanka naturalna 300g

szt.

60
SUMA
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Załącznik Nr 4

RYBY I PRZETWORY RYBNE

L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT (%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Konserwa rybna – filet
z makreli w sosie
pomidorowym 170g,
np. Evra Fish lub
równoważne

szt.

30

2.

Filet z limandy
żółtopłetwej b/s
mrożony – opakowanie
ok 5 kg lub
równoważny

kg

30

3.

Filet z flądry
strzałozębnej b/s
mrożony – opakowanie
ok 5 kg lub
równoważny

kg

40

SUMA
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Załącznik Nr 5

WARZYWA I OWOCE
L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT (%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

BURAKI

kg

70

2.

BANAN

kg

20

3.

CEBULA

kg

60

4.

CYTRYNY

kg

3

5.

CZOSNEK
W GŁÓWKACH - POLSKI

szt.

70

6.

JABŁKA

kg

200

7.

KAPUSTA CZERWONA

kg

50

8.

KAPUSTA BIAŁA

kg

50

9.

KAPUSTA PEKIŃSKA

szt.

20

10.

MARCHEW

kg

180

11.

PIECZARKI

kg

15

12.

PIETRUSZKA KORZEŃ

kg

50

13.

POR

kg

10

14.

POMARAŃCZE

kg

10

15.

RZODKIEWKA

pęczek

30

16.

SELER

kg

70

17.

SZCZYPIOREK

pęczek

25

18.

CEBULKA ZIELONA

pęczek

25

19.

PIETRUSZKA NATKA

pęczek

120

20.

KOPEREK ZIELONY

pęczek

120

21.

ZIEMNIAKI

kg

900

22.

KAPUSTA KISZONA - luz

kg

70

23.

Ogórki kiszone luz

kg

15
SUMA
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Załącznik Nr 6

ARTYKUŁY MIĘSNE I WĘDLINY
L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT (%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Mięso wieprzowe:
łopatka b/k ekstra

kg

100

2.

Mięso wieprzowe:
schab b/k

kg

30

3.

Mięso mielone
wieprzowe lub
wieprzowo – wołowe –
paczka 0,5kg

kg

5

4.

Filet z indyka

kg

10

5.

Filet z kurczaka

kg

5

6.

Kurczak świeży tuszka

kg

120

7.

Porcja rosołowa z
kurczaka

kg

100

8.

Wątróbka z kurczaka

kg

15

9.

krupniok

kg

5

10.

Szynka gotowana w
kg
siatce (cała ok 1,2kg lub
paczkowana
hermetycznie)

2

11.

Szynka tradycyjna (cała ok 1,5 kg lub
paczkowana
hermetycznie)

kg

2

12.

Szynka pieczona–
paczkowana
hermetycznie

kg

3

11

13.

Kiełbasa zwyczajna
paczkowana
hermetycznie

kg

22

14.

Parówki śląskie

kg

4

15.

Mortadela–
paczkowana
hermetycznie

kg

3

16.

Pasztecik kremowy

kg

2

17.

Polędwica królewska–
paczkowana
hermetycznie

kg

3

18.

Szynka z indyka–
paczkowana
hermetycznie

kg

4

19.

Polędwica z indyka
prasowana ,
paczkowana
hermetycznie

kg

3

20.

Szynka drobiowa
paczkowana
hermetycznie

kg

3

21.

Boczek wędzony

kg

12
SUMA
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Załącznik Nr 7

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE
L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT (%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cukier kryształ –
opakowanie 1 kg

kg

80

2.

Fasola biała Jaś (średni)
– opakowanie 0,5kg

kg

8

3.

Groch łuskany –
opakowanie 0,5kg

kg

8

4.

Kasza jęczmienna
(średnie opakowanie
1kg)

kg

30

5.

Kasza manna –
opakowanie 1 kg

kg

12

6.

Kasza jaglana (400g)

szt.

15

7.

Mąka pszenna
poznańska opakowanie
1 kg (Brzeg)

kg

70

8.

Mąka pszenna
krupczatka (Brzeg)

kg

10

9.

Mąka ziemniaczana –
opakowanie 1 kg

kg

6

10.

Makaron Lubella
(opakowanie 500g) –
różne rodzaje
(świderki,muszelki,
łazanki) lub
równoważne

kg

44

11.

Makaron krajanka
drobna/nitki – Czaniec
(opakowanie 250g,
500g) lub równoważne

kg

6

13

12.

Płatki kukurydziane
Nestle (CornFlakes) –
opakowanie 600g, 1kg
lub równoważne

kg

5

13.

Płatki owsiane górskie –
opakowanie 500g lub
równoważne

kg

5

14.

Ryż – opakowanie 1 kg

kg

50

15.

Sól kuchenna,
jodowana,
drobnoziarnista

kg

30

16.

Herbata ekspresowa
czarna – SAGA
(op.90-100szt)
lub równoważne

op.

4

17.

Olej uniwersalny
(opakowanie 5 litrów)

op.

22

18.

Pasztet drobiowy DROP
-160g lub równoważne

szt.

35

19.

Cynamon 20g – Cykoria
lub równoważne

szt.

5

20.

Czosnek granulowany
20g – Cykoria lub
równoważne

szt.

30

21.

Liście laurowe 12g –
Cykoria lub
równoważne

szt.

5

22.

Majeranek 20g –Cykoria
lub równoważne

szt.

10

23.

Oregano 10g – Cykoria
lub równoważne

szt.

5

24.

Pieprz czarny mielony
20g – Cykoria lub
równoważne

szt.

30

25.

Pieprz ziołowy 20g –
(Cykoria) lub

szt.

30

14

równoważne
26.

Przyprawa typu
Kucharek 1 kg lub
równoważne

kg

20

27.

Przyprawa do zup
w płynie WINIARY – 1kg
lub równoważne

szt.

16

28.

Przyprawa do
ziemniaków 30g –
Cykoria lub
równoważne

szt.

5

29.

Natka pietruszki
suszona -25g – Makar
lub równoważne

szt.

15

30.

Ocet w butelce szklanej
(0,5l)

szt.

8

31.

Cytrynowa zaprawa
500 ml – „cytrynka” lub
równoważne

szt.

8

32.

Dżem wiśniowy,
truskawkowy – 280 g
Łowicz lub równoważne

szt.

16

33.

Powidła śliwkowe
(Łowicz) – 290g lub
równoważne

szt.

16

33.

Musztarda stołowa
175g – Roleski lub
równoważne

szt.

12

34.

Majonez kielecki 310g
lub równoważne

szt.

15

35.

Koncentrat
pomidorowy 30%
Pudliszki – 200g lub
równoważne

szt.

60

36.

Koncentrat barszczu
300ml Krakus, Rolnik
lub równoważne

szt.

5

15

37.

Chrzan tarty 180g
Almar lub równoważne

szt.

12

38.

Ananas w syropie
plastry – 580ml lub
równoważne

szt.

5

39.

Brzoskwinie w syropie
– 850ml lub
równoważne

szt.

6

40.

Syrop malinowy –
truskawkowy
500ml Herbapol lub
równoważne

szt.

10

41.

Papryka konserwowa
900ml – Almar lub
równoważne

szt.

15

42.

Ogórki konserwowe
900ml – Almar lub
równoważne

szt.

30

43.

Sok marchwiowo –
owocowy „Witaminka,
Tymbark, HORTEX lub
równoważny

l

24

44.

Nektar wieloowocowy
Hortex lub
równoważne

l

24

45.

Sok pomarańczowy
Hortex, Tymbark lub
równoważne

l

42

46.

Sok jabłkowy –Hortex,
Tymbark lub
równoważne

l

18

47.

Woda niegazowana lub
lekko gazowana 1,5l –
np. kuracjusz beskidzki

szt.

12

48.

Groszek ptysiowy 80g

szt.

6
SUMA
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Załącznik Nr 8

MROŻONE WARZYWA I OWOCE

L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT (%)

Cena
jednostkowa
brutto

Cena łączna
brutto
(6 miesięcy)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Barszcz ukraiński

kg

20

2.

Mieszanka warzywna
7 składnikowa

kg

35

3.

Mieszanka kompotowa

kg

30

4.

Marchewka z
groszkiem

kg

30

5.

Fasolka szparagowa

kg

50

6.

Kalafior

kg

40

7.

Szpinak rozdrobniony

kg

15

8.

Porzeczka czarna

kg

15

9.

Aronia

kg

10

10.

Bukiet warzyw

kg

35
SUMA
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- PROJEKT UMOWA NR ................
Zawarta w dniu …………………..

Pomiędzy:
Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice NIP 222-00-12-288
Działającym przez jednostkę organizacyjną gminy (nieposiadającą osobowości prawnej)

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Opiekuńczym
w Mysłowicach ul. Laryska 7, 41-400 Mysłowice, wpisanym do rejestru Wojewody
Śląskiego pod nr 000000014463
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Witold Obrzut-działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Mysłowice - zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
.......................................................................................................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, pod nazwą …………………………………...…………………………………….
z siedzibą………………………………………..………………………………………………....
KRS ……………….. NIP……………….. Regon ………………… Kapitał ……………………
reprezentowanym przez :…..............................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
Do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
zgodnie z treścią art. 4. W oparciu o wyniki postępowania w sprawie dostaw artykułów
spożywczych dla PZOZ ORO w Mysłowicach o wartości netto nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 Euro strony zgodnie ustalają co następuje:
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§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów spożywczych do Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia 09.01.2019r.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze Zamawiającemu wykazane
w Załączniku Nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczane artykuły będą
posiadać skład i jakość zgodne z opisem zawartym w Załączniku Nr 1do Umowy oraz będą
odpowiadać polskim normom jakościowym.
§ 2.
Warunki dostawy
1. Strony Umowy ustalają następujące warunki dostawy artykułów spożywczych :
a. Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze sukcesywnie, na podstawie zamówienia
złożonego faksem, e-mailem lub telefonicznie przez Zamawiającego.
b. Artykuły spożywcze, z wyjątkiem świeżych warzyw i owoców, powinny posiadać
fabryczne jednostkowe, oryginalne i nienaruszone opakowanie, o masie i wielkości
wskazanej przez Zamawiającego .
c. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły na własny koszt i ryzyko, transportem
przystosowanym do przewozu żywności i odpowiadającym obowiązującym w tej sprawie
przepisom.
d. Wykonawca, wniesie i złoży dostarczone artykuły w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, w jego magazynach.
e. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas transportu
i bierze na siebie pełną odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie przewozu
oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
f. Przyjęcie artykułów odbywać się będzie w godzinach 700 do 1400. Zamawiający
każdorazowo sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilości, asortymentu oraz czasu
dostawy z treścią podanej informacji. W przypadku niezrealizowania dostawy
w uzgodnionym terminie Zamawiający może odmówić jej przyjęcia .
g. Zapłata za dostawę artykułów nastąpi na podstawie faktury lub rachunku, podpisanego bez
zastrzeżeń
przez
uprawnionego
pracownika
Zamawiającego
zgodnie
z postanowieniami §4 umowy.
h. Wykonawca odpowiada za terminowe dostawy artykułów, zgodnych z przedmiotem
zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania dostawy w terminie do 2 dni, od dnia
otrzymania zamówienia od Zamawiającego o ile nie będzie ustalony inny termin wskazany
treścią zamówienia.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru, bez żadnych konsekwencji finansowych
dla zamawiającego, jeżeli wykonawca dostarczy towar po upływie terminu dostawy
wskazanego w zamówieniu.
4. Zamawiający zastrzega, że dostarczone przez Dostawcę artykuły muszą być świeże,
o odpowiedniej gramaturze, spełniać wymagania jakościowe, zgodne ze złożonym
zamówieniem posiadać smak, zapach, kolor i konsystencję odpowiednie dla danego artykułu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji ilościowych do 2 dni roboczych
od dnia dostarczenia towaru przez Wykonawcę, a jakościowych w chwili ich ujawnienia.
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6. W przypadku stwierdzonych wad w dostarczonych artykułach, eliminujących je ze spożycia
lub o cechach niezgodnych z podanymi w Załącznik Nr 1 do Umowy, Wykonawca
niezwłocznie dokona wymiany wadliwego artykułu na nowy pełnowartościowy, nie później
niż następnego dnia. Wymiana artykułu nastąpi na koszt Wykonawcy .
7. W sytuacji wstrzymania lub zaprzestania produkcji oferowanego artykułu, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany Umowy w tym zakresie, z tym zastrzeżeniem, że zamiennik
będzie spełniać warunki jakościowe pierwotnego artykułu, podlegającego zamianie. W takim
przypadku, cena zamiennika nie może być wyższa od ceny artykułu podlegającego zamianie.
§ 3.
Termin wykonania umowy
1. Dostawy będą realizowane w terminie od 01.02.2019r. do 30.06.2019r.
§ 4.
Warunki płatności
1. Rozliczenie dostaw nastąpi ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Każdorazowo
potwierdzeniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego zamówionej partii produktów
będzie druk WZ.
2. Podstawą do rozliczenia poszczególnych partii produktów będzie jedna zbiorcza faktura
wystawiona przez Wykonawcę ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
3. Rozliczenie nastąpi przelewem z konta Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę………………………………………………………………………………,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury. Za termin dokonania płatności
uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowych płatności faktur i uczestnictwa
w konsultacjach niezbędnych do właściwego wykonania umowy.
5. Na podstawie złożonej oferty, za dostawę artykułów spożywczych, o których mowa
w § 1 Umowy, Dostawca może otrzymać maksymalne wynagrodzenie obejmujące
poszczególne części przedmiotu zamówienia………..................................................................
na łączną kwotę brutto ....................... zł(słownie: ..............................................................)
wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
prawnej i konsekwencji finansowej w wypadku barku składanych zamówień jak również gdy
wartość zamówień nie osiągnie maksymalnego wynagrodzenia określonego w zdaniu
poprzedzającym.
6. Za wykonaną dostawę artykułów Zamawiający zapłaci Dostawcy należność obliczoną na
podstawie iloczynu faktycznie dostarczonych kilogramów lub opakowań artykułów oraz ceny
jednostkowej za dany artykuł, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
7. Maksymalne ceny na poszczególne artykuły są ustalone w Załączniku Nr 1 do Umowy.
Wykonawca może obniżyć ceny w każdym czasie. Ceny mogą ulec zmniejszeniu na wniosek
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do podjęcia
decyzji o przyjęciu lub nie nowych cen. W przypadku nie przyjęcia propozycji przez
Wykonawcę możliwe jest ustalenie innej ceny w drodze negocjacji stron. Ceny mogą ulec
zwiększeniu na uzasadniony wniosek Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się w ciągu
7 dni roboczych do podjęcia decyzji o przyjęciu lub nie nowych cen. W przypadku nie
przyjęcia propozycji przez Zamawiającego możliwe jest ustalenie innej ceny w drodze
negocjacji stron. Nie przyjęcie przez Zamawiającego propozycji zmiany cen nie zwalnia
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Wykonawcy z obowiązku bieżącego i terminowego realizowania dostaw towarów. Z wspólną
zgodą stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie ceny mogą ulec wzrostowi nie
częściej niż raz na kwartał i najwyżej o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze
Polskim -z kwartału poprzedniego. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT Wykonawca
zastrzega sobie zmianę ceny brutto o wysokość zmiany stawki VAT.
8. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu nowe artykuły do sprzedaży. Ustalenie cen
przebiega jak przy zmianie cen przedstawionej w pkt. 7.
9. Wynagrodzenie, obliczone zgodnie z ust. 2, płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
10. Wykonawcy, poza obowiązkiem zapłaty należności określone w niniejszym paragrafie, nie
przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy.
§ 5.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów,
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w przypadku powstania
okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, wymagających zmiany treści oferty na
podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie :
a) zamiana artykułów wykazanych w Załączniku Nr 1 do Umowy,
b) zmiana terminu realizacji dostawy wynikająca z pogorszonych warunków pogodowych,
uniemożliwiających dojazd do miejsca dostawy,
c) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynikająca ze zmiany przepisów
prawa.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia przez
Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego przyczyny zmian i zatwierdzenia ich przez
Zamawiającego.
§ 6.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 2 –
w wysokości 0,1% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. 5 umowy,
b) za dostawę artykułów nie spełniających warunków określonych w umowie
w wysokości 0,5% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. 5 umowy,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10%
maksymalnej
łącznej
wartości
brutto,
obliczonego
zgodnie
z zapisem w § 4 ust. 5 umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, w przypadkach określonych
w ust. 1 z wynagrodzenia, naliczanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących pod stronie Zamawiającego– w wysokości 10% wartości wynagrodzenia,
obliczonego zgodnie z zapisem § 4 ust. 5 Umowy.
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4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za szkodę na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 7.
Odstąpienie i rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia
kolejnego terminu przez Zamawiającego
b) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Umowie, pomimo
pisemnego upomnienia przez Zamawiającego i wezwania do ich realizacji
c) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości, ogłoszono upadłość
lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji w celu
przekształcenia
d) Zamawiający powziął informację o postępowaniu Wykonawcy, które mogło narazić
Zamawiającego na stratę materialną lub finansową
2. W przypadku odstąpienia od Umowy strony sporządzają, w terminie 3 dni od daty odstąpienia,
protokół z wykonanych postanowień Umowy, według stanu na dzień złożenia oświadczenia
o odstąpieniu.
3. Z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca ma obowiązek
wstrzymać realizację dalszej części przedmiotu umowy.
4. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca.
§8
Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie
znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego
2. O każdej zmianie adresu Strona winna poinformować drugą w formie pisemnej, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 5 dni roboczych przed przewidzianą zmianą adresu.
Zmiana adresu nie stanowi zmiany treści umowy.
3. W razie niedochowania obowiązku informacji o zmianie adresu w trybie przewidzianym
w ust 2, wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy przesłana na dotychczasowy
adres uznana zostaje za doręczoną.
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§ 9.
Dane osobowe
W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający wyrażają zgodę na
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także ich wprowadzanie do systemów
informatycznych – tylko w celu realizacji postanowień umowy i w niezbędnym zakresie , na
podstawie : Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018
poz.1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 – od dnia 25 maja 2018 r.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartych umów, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą pocztową, telefoniczna lub elektroniczną, w tym
dokonywania transakcji i płatności lub realizacji powstałych roszczeń;
• realizacji praw z gwarancji rękojmi
• kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa oraz zawarte umowy wymagają przetwarzania danych dla celów
rozliczeniowych z płatnikiem oraz celów podatkowych, rachunkowych i statystycznych.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach
wskazanych poniżej, którymi są:
• monitorowanie przebiegu realizacji procedur
• kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami poprzez dostępne kanały
komunikacji, w szczególności i za zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie obsługi płatniczej;
• prowadzenie badań i analiz dla poprawy działania usług czy oszacowania zainteresowań
i potrzeb;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez strony obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających
z aktów powszechnie obowiązującego prawa o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania
oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych –zgonie z przewidzianymi w tym zakresie
procedurami i pod warunkiem dopuszczalności lub możliwości takich działań do zakresu tych
danych których system prawny obejmuje jako dane osobowe co do których środki takie mogą
przysługiwać.
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§ 10.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa zostanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz inne przepisy mające zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron Umowy.
3. Integralną część niniejszej umowy są :
a) Oferta Wykonawcy z dnia 04.01.2019r. wraz z załącznikami,
b) Cennik asortymentowy – Załącznik Nr 1

Zamawiający

Wykonawca

data : ……………………….

data : …………………………

podpis : ………………………

podpis : ……………………….
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Załącznik nr 3

Mysłowice, dnia…………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności, objętej przedmiotem zamówienia
(jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień);
2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także ich
wprowadzanie do systemów informatycznych przez Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczy w Mysłowicach – tylko w celu
realizacji postanowień umowy i w niezbędnym zakresie
, na podstawie :
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych
( Dz.U. z 2018 poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 – od dnia 25 maja 2018 r.

……………………………
Podpis

25

