Zakład Karny ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica
tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. (14) 681-56-59, e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Dębica, dnia 03 czerwca 2020 r.

Nr sprawy: D/Kw.2233/13/2020.MJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
na
dostawę mięsa oraz wędlin wieprzowych,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21.09.2016 r. w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia
sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystywane do produkcji
produktów mięsnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1521)
Nazwa i Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne 15100000-9.
I. NAZWA I ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE
ZAKŁAD KARNY
ul. Sandomierska 41
39-200 Dębica
NIP : 872-12-44-819
REGON : 000782959
tel. /0-14/ 681-56-56
fax./0-14/ 681-56-59
www.sw.gov.pl
zk_debica@sw.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 5 września 2018 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 988), zwaną w dalej ustawą wraz z aktami wykonawczymi.

III. DEFINICJE
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1) „Zamawiający” – Zakład Karny w Dębicy;
2) „SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

3) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zakładu Karnego w Dębicy, przy ul.
Sandomierskiej 41 oraz do Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, 39 – 442 Chmielów, ul.
Zaciszna 4, mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego, które:
1) w zakresie jakości spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 21.09.2016 r. w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz
określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystywane do
produkcji produktów mięsnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1521);
2) w zakresie wymagań mikrobiologicznych spełniają wymagania normy PN-A-8202 „Mięso i
przetwory mięsne. Konserwy mięsne” wraz ze zmianą Ap1 oraz Az1 do tej normy;
3) zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń utrzymywanych w gospodarstwach
rolnych położonych na obszarach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19.09.2016 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub
ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w
których są utrzymywane świnie (Dz. U. 2018 r. poz. 2125), z uwzględnieniem jego późniejszych
ewentualnych zmian.
2. Mięso wieprzowe oraz produkty z mięsa wieprzowego będące przedmiotem zamówienia mają być
wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń nabytych po cenach netto nie niższych niż:
1) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacyjnej EUROP w
regionie, w którym świnie zostały nabyte;
2) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte
opublikowanych w tygodniu poprzedzającego tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie
informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie
przepisów o badaniach rynkowych.
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych towarów przed czynnikami
atmosferycznymi, uszkodzeniem itp. na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych artykułów
spożywczych w swoich magazynach, w dniu dostawy każdej partii.

CZĘŚĆ I – Mięso/podroby/kości
L.P.

Nazwa produktu

J.m./
zakres

ZK Dębica

OZ Chmielów

Razem

Kod CPV

200

70

270

15113000-3

55

30

85

15111000-9

Łopatka wieprzowa bez kości i
bez skóry, świeża (bez śladów
1 zanieczyszczeń,

zapach swoisty
Kg/m-c
charakterystyczny
dla
danego
asortymentu,
bez
oznak
rozpoczynającego się psucia)

Mięso drobne II wołowa świeża

(bez śladów zanieczyszczeń, zapach
charakterystyczny
dla Kg/m-c
danego asortymentu, bez oznak
rozpoczynającego się psucia)

2 swoisty

Wątroba wieprzowa świeża (bez
śladów

zanieczyszczeń, zapach
charakterystyczny
dla Kg/m-c
danego asortymentu, bez oznak
rozpoczynającego się psucia)

3 swoisty

90

35

125

15131131-2

180

60

240

15131131-2

Kości wieprzowe – rurki (bez
śladów

zanieczyszczeń, zapach
charakterystyczny
dla
Kg/m-c
danego asortymentu, bez oznak
rozpoczynającego się psucia)

4 swoisty

CZĘŚĆ II – Wędliny
J.m./
zakres

ZK Dębica

OZ
Chmielów

Razem

Kod CPV

1 Mielonka (blok)

Kg/m-c

240

80

320

15131130-5

2 Kiełbasa parówkowa

Kg/m-c

240

80

320

15131130-5

3 Kiełbasa popularna

Kg/m-c

240

80

320

15131130-5

4 Szynka zielonogórska

Kg/m-c

26

16

42

15131130-5

5 Szynka domowa

Kg/m-c

33

18

51

15131130-5

6 Szynka konserwowa

Kg/m-c

26

16

42

15131130-5

L.P.

Nazwa produktu

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Minimalny zakres zamówienia obejmuje ilości

6.
7.
8.

9.

wskazane w częściach nr I-II. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu ilościowego
zamówień wskazanych w częściach nr I-II do 40 %. Zwiększenie zakresu przedmiotowego dokonuje
się podczas realizacji umowy, przez zlecenie dostaw w większym zakresie .
Wyroby wymienione w części nr II – wędliny: kiełbasa parówkowa, kiełbasa popularna, muszą być
pakowane próżniowo lub w atmosferze ochronnej w opakowaniach do 5 kg.
Wszystkie wyroby wymienione w częściach nr II - wędliny, nie mogą zawierać w swoim składzie
mleka i jego produktów pochodnych.
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy powinien wynosić dla poszczególnych części
minimum:
dla części nr I - mięso/podroby/kości - 5 dni (licząc od dnia dostawy),
dla części nr II – wędliny - 15 dni (licząc od dnia dostawy).
W sytuacji stosowania przez Wykonawcę innych nazw poszczególnych produktów dopuszcza się
możliwość wskazania nazw własnych, jednakże pod warunkiem zachowania tożsamości produktów
ze wskazanymi jako przedmiot zamówienia.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części, na które
zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach .

CZĘŚĆ I – Mięso/podroby/kości
J.m./
zakres

ZK Dębica

OZ Chmielów

Razem

Kg/m-c

200

70

270

Kg/m-c

55

30

85

Kg/m-c

90

35

125

180

60

240

J.m./
zakres

ZK Dębica

OZ Chmielów

Razem

1 Mielonka (blok)

Kg/m-c

240

80

320

2 Kiełbasa parówkowa

Kg/m-c

240

80

320

3 Kiełbasa popularna

Kg/m-c

240

80

320

4 Szynka zielonogórska

Kg/m-c

26

16

42

5 Szynka domowa

Kg/m-c

33

18

51

6 Szynka konserwowa

Kg/m-c

26

16

42

L.P.

Nazwa produktu

Łopatka wieprzowa bez kości i bez
skóry, świeża (bez śladów zanieczyszczeń,

1 zapach swoisty charakterystyczny dla danego
asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się
psucia)

Mięso drobne II wołowa świeża (bez

2 śladów

zanieczyszczeń, zapach swoisty
charakterystyczny dla danego asortymentu,
bez oznak rozpoczynającego się psucia)

Wątroba wieprzowa świeża (bez śladów

3 zanieczyszczeń,

zapach
swoisty
charakterystyczny dla danego asortymentu,
bez oznak rozpoczynającego się psucia)

Kosci wieprzowe – rurki (bez śladów

4 zanieczyszczeń,

zapach
swoisty
charakterystyczny dla danego asortymentu,
bez oznak rozpoczynającego się psucia)

Kg/m-c

CZĘŚĆ II – Wędliny
L.P.

Nazwa produktu

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia w zakresie dostaw do Zakładu Karnego w Dębicy oraz do
Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie dla wszystkich części: od dnia zawarcia umowy, ale nie
wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Dostawy realizowane do ZK Dębica i OZ Chmielów będą nie częściej niż dwa razy w tygodniu, we
wtorek w godz. 8:00-11:00, w piątek w godz. 8:00-10:00. Jeżeli dzień dostawy jest dniem wolnym
od pracy, dostawa nastąpi w dniu wskazanym przez Zamawiającego w godz. 8:00-10:00.
3. Dostawy będą realizowane w terminie do 3 dni do magazynów Zamawiającego w Zakładzie
Karnym w Dębicy i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie, przystosowanym do tego środkiem
transportu Wykonawcy na jego koszt i w taki sposób, aby nie została naruszona jakość zdrowotna

zamówionych produktów. Z uwagi na zwartą zabudowę budynków oraz liczne wygrodzenia
terenów wewnątrz Zakładu Karnego w Dębicy i wynikające z tego tytułu ograniczenia
komunikacyjne, zaleca się aby wymiary pojazdów wjeżdżające na teren ZK nie przekraczały 10 m
długości i 3,8 m wysokości.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 988).
2. Zamawiający mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
5. Zamawiający będzie żądał od Zamawiających wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składa:
1. Oświadczenie Wykonawcy – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
a) o wyprodukowaniu oferowanego mięsa oraz oferowanych produktów mięsnych zgodnie z
przepisami dotyczącymi produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego, pochodzących
z obszarów podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie
chorób zakaźnych zwierząt;
b) że oferowane mięso oraz produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w
przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;
c) że mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1 pkt 4
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem „afrykańskiego pomoru świń”
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 988);
d) o nabyciu świń po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy;
e) że produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 ww. ustawy.
2. Decyzję:
a) Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą
rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być
produkowane w tym zakładzie (art. 20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego - Dz. U. z
2019 r., poz. 824 z późn. zm.) lub decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu
zakładu do produkcji i jego kwalifikacji do handlu lub na rynek krajowy;
b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania
do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organu Inspekcji
Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres działalności.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 jest składane w formie pisemnej, w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje zapytania
na piśmie. Zamawiający udzieli uczestnikom postępowania niezwłocznie wyjaśnień, nie później niż na
2 dni przed terminem składania ofert. O każdej zmianie SIWZ Zamawiający powiadomi niezwłocznie
wszystkich uczestników postępowania, a także zamieści tę informację na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.zp.sw.gov.pl.
3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym były
opatrzone numerem sprawy: D/Kw.2233.13.2020.MJ
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku) są:
- w sprawach merytorycznych: plut. Magdalena Cywa tel. 14 680-70-23,
- w sprawach proceduralnych: kpt. Marcin Jedynak tel. 14 680-70-22.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
A. Warunki ogólne:
1. Ofertę stanowi:
- Formularz ofertowy – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
- Oświadczenie Wykonawcy – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, wymagają podpisu Wykonawcy zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie
prawne, np. stosowne pełnomocnictwo. Kopia pełnomocnictwa powinna zostać poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podejmowania czynności w
imieniu Wykonawcy.
4. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
B. Forma przygotowania oferty:
1. Oferta składana jest przez Wykonawcę wyłącznie w formie pisemnej.
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości
oferty.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y)
podpisującą ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert.
6. Opakowanie (np. kopertę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na:
„ Dostawy mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego”;
Nie otwierać przed dniem: 16.06.2020 r. godz. 1300.
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę jako
„zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.
Zamawiający nie udostępni informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca
zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego
zamówienia, zastrzegł że nie mogą być udostępniane.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Pisemną ofertę należy złożyć w Zakładzie Karnym w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41 , w
nieprzekraczalnym terminie:

do dnia
16.06.2020r.
Liczy się data i godzina wpływu.

do godz.

1100

2. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w formie transmisji on-line poprzez platformę Cisco
Webex udostępnioną na stronie https://czsw.webex.com. W celu uczestniczenia w transmisji
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kopercie z ofertą w widocznym miejscu adres
email przedstawiciela wykonawcy – na ten adres zostanie wysłane zaproszenie do uczestniczenia w
transmisji on-line z otwarcia ofert.

dnia

16.06.2020r.

o godz.

13 00

Oferta złożona po powyższym terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres
Zamawiającego: Zakład Karny w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41.
W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W formularzu ofertowym, którego wzór stanowi zał. 1 do niniejszej SIWZ należy podać wycenę
brutto towaru według cen jednostkowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie
złoty, a następnie wyliczyć i zsumować wartość brutto za całość zamówienia.
2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena zamówienia brutto - 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymogi Zamawiającego
oraz będzie najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

XV. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Umowa w sprawie realizacji zmówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana niezwłocznie od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o nazwie (firmie) albo imieniu i nazwisku
podmiotu, z którym zawrze umowę.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert .
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zamieści na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, jak również zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY
Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera załącznik
nr 3 (projekt umowy) do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian do przygotowanego
wzoru umowy w szczególności, gdy są niekorzystne dla Zamawiającego, zmieniłyby treść oferty lub
warunki/wymagania i kryteria niniejszego postępowania.

XVII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
e-mail: zk_debica@sw.gov.pl – sekretariat Zakładu Karnego w Dębicy.

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy,
z siedzibą w Dębicy, przy ul. Sandomierskiej 41;
 dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ZK w Dębicy:
email. iod_zk_debica@sw.gov.pl, tel. 14 6841-56-56, fax. 14 681-56-59;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na „ dostawy mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego do Zakładu Karnego
w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 41 i do Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, 39 – 442
Chmielów ul. Zaciszna 4 ”;
 nr sprawy: D/Kw.2233.13.2020.MJ
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z wystąpieniem „afrykańskiego pomoru świń” na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 988);, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
− 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];
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− 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. c RODO.
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
[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.

Zatwierdzam
DYREKTOR
Zakładu Karnego w Dębicy
płk Robert Żółkiewicz

ZAŁĄCZNIKAMI DO SIWZ:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy,
3. Załącznik nr 3 - Umowa – projekt.
MJ

Zakład Karny
ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica

tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. (14) 681-56-59, e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Nr sprawy: D/Kw.2233.13.2020.MJ

Zał. nr 1 do SIWZ

..................................................................
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY (strona 1)
Nazwa Wykonawcy:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
Kod pocztowy ........... - ............. miejscowość .............................................. ul. ............................................ nr ...........
tel. .................................................... fax./e-mail ..................................................................................................................
NIP ............................................................................. REGON ...............................................................................................

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiam(-y)
ofertę na dostawy mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego do Zakładu Karnego w
Dębicy przy ul. Sandomierskiej 41 i do Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, 39 – 442 Chmielów ul.
Zaciszna 4 wg poniższego zestawienia:
Nazwa i kod według (CPV) - Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne: 15100000-9.
CZĘŚĆ I – Mięso/podroby/kości

j.m/
okres
czasu

Zakres

Cena bez
podatku VAT za
1kg
zł

Stawka
VAT w
%

Cena
brutto za
1 kg
zł

Cena
Brutto w zł
(kol.4x7)

5

6

7

8

Lp.

Nazwa towaru

1

2

3

4

1

Łopatka
wieprzowa
bez kości i bez skóry,
świeża
(bez
śladów

kg/m-c

270

zanieczyszczeń,
zapach
swoisty charakterystyczny
dla danego asortymentu,

bez oznak rozpoczynającego
się psucia)

Mięso
drobne
II
wołowa świeża (bez
2

śladów
zanieczyszczeń,
zapach
swoisty
charakterystyczny
dla
danego asortymentu, bez
oznak rozpoczynającego się
psucia)

kg/m-c

85

kg/m-c

125

kg/m-c

240

Wątroba wieprzowa
świeża
(bez
śladów
3

zanieczyszczeń,
zapach
swoisty charakterystyczny
dla danego asortymentu,
bez oznak rozpoczynającego
się psucia)

Kości
rurki
4

wieprzowe

–

(bez
śladów
zanieczyszczeń,
zapach
swoisty charakterystyczny
dla danego asortymentu,
bez oznak rozpoczynającego
się psucia)

RAZEM CZĘŚĆ I (strona 2 formularza ofertowego):

...................dnia..................

RAZEM

..........................................
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy )

(strona 3)
CZĘŚĆ II – Wędliny

Lp.

Nazwa towaru

1

2

zakres

Cena bez
podatku
VAT za 1kg
zł

Stawka
VAT w %

Cena brutto
za 1 kg
zł

Cena
Brutto w zł
(kol.4x7)

3

4

5

6

7

8

j.m
/okres czasu

1

Mielonka (blok)

kg/m-c

320

2

Kiełbasa parówkowa

kg/m-c

320

3

Kiełbasa popularna

kg/m-c

320

4

Szynka zielonogórska

kg/m-c

42

5

Szynka domowa

kg/m-c

51

6

Szynka konserwowa

kg/m-c

42

RAZEM CZĘŚĆ II (strona 3 formularza ofertowego):

...................dnia..................

RAZEM

..........................................
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy )

Oświadczam, że:
1) dostarczane mięso wieprzowe oraz produkty z mięsa wieprzowego stanowiące przedmiot zamówienia
posiadają odpowiednią jakość;
2) spełniam(-y) wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je
bez zastrzeżeń;
3) bez zastrzeżeń przyjmuję projekt umowy i w przypadku wybrania mojej oferty deklaruję gotowość
podpisania umowy;
4) uważam(-y) się za związany(-ch) niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia w którym upływa termin
składania ofert.
Informacje w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.
Oświadczam, że:
- wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/łam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(Wykonawca może usunąć treść powyższego oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

...................dnia..................

..........................................
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy )

Zakład Karny
ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica
tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. (14) 681-56-59, e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Nr sprawy: D/Kw.2233.13.2020.MJ

Zał. nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 988).
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam co następuje: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” o następującej treści:

1. Oferowane produkty mięsne, które są przedmiotem niniejszego postępowania zostały wyprodukowane

zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z
obszarów
podlegających
ograniczeniom,
nakazom
lub
zakazom
lub
przepisami
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
2. Oświadczam że produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach
o produktach pochodzenia zwierzęcego.
3. Oświadczam że mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 988).
4. Oświadczam, że nabyto świnie po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem
„afrykańskiego pomoru świń” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 988 ).
5. Oświadczam że produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
wystąpieniem „afrykańskiego pomoru świń” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 988).
Ponadto oświadczamy że:
1. Świnie, od których pochodzą produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez
urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów odrębnych.
2. Jesteśmy podmiotem produkującym produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom
lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
3. Produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia
zwierzęcego.
4. Produkty będące przedmiotem sprzedaży zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń
zakupionych po cenach netto nie niższych niż: a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej
w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub b) średnia
cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte –
opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie
informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie
przepisów o rolniczych badaniach rynkowych.

...................dnia..................

..........................................

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy )

Zakład Karny
ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica
tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. (14) 681-56-59, e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Zał. nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: D/Kw.2233.13.2020.MJ
UMOWA Nr …../DKw/20 – PROJEKT
sprzedaży mięsa i wędlin do Zakładu Karnego w Dębicy.
W dniu.....................pomiędzy.................................................................................................,
dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa :

zwanym

1........................................
2........................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego................................................................................./
prowadzącym działalność gospodarczą..........................................................................................
a Skarbem Państwa Zakładem Karnym z siedzibą w Dębicy, ul. Sandomierska 41 reprezentowanym przez
płka Roberta Żółkiewicza – Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy, zwanym dalej Kupującym
zawarta została umowa następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego,
które:
1) w zakresie jakości spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21.09.2016 r w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz
określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystywane do
produkcji produktów mięsnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1521);
2) w zakresie wymagań mikrobiologicznych spełniają wymagania normy PN-A-8202
„Mięso i przetwory mięsne. Konserwy mięsne” wraz ze zmianą Ap1 oraz Az1 do tej normy;
3) zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń utrzymywanych w gospodarstwach
rolnych położonych na obszarach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19.09.2016 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub
ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na których są położone gospodarstwa rolne, w
których są utrzymywane świnie( Dz. U. z 2018 r. poz. 2125), z uwzględnieniem jego późniejszych
ewentualnych zmian.
2. Mięso wieprzowe oraz produkty z mięsa wieprzowego będące przedmiotem umowy mają być
wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń nabytych po cenach netto nie niższych niż:
1) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacyjnej EUROP
w regionie, w którym świnie zostały nabyte;
2) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte
opublikowanych w tygodniu poprzedzającego tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie
informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie
przepisów o badaniach rynkowych.

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na własność Kupującego
następujących towarów wg zamówień składanych przez Kupującego:
CZĘŚĆ NR ……….
1) ..........................................
w cenie bez podatku VAT........ zł/kg

w ilości ........ kg/m-c
w cenie brutto ........ zł/kg

Razem cena brutto części nr …….. wynosi …………. .
Łączna cena brutto umowy:…………….
§2
1. Sprzedający zobowiązuje się wykonywać na rzecz Kupującego dostaw mięsa wieprzowe oraz
produktów z mięsa wieprzowego będących przedmiotem umowy w uzgadnianych na bieżąco
wielkościach i asortymencie, a w razie potrzeby dostawy nadzwyczajne (dodatkowe) – do magazynu
Zakładu Karnego w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Sandomierska 41 oraz do magazynu Oddziału
Zewnętrznego w Chmielowie, 39-442 Chmielów, ul Zaciszna 4.
2. Sprzedający dostarczy zamówiony towar w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia
telefonicznie.
3. Dostawa artykułów do magazynu Kupującego realizowana będzie w dni robocze w godz.
8:00 – 11:00, dwa razy w tygodniu.
4. Dokumentem stwierdzającym otrzymanie towaru będzie odebrana od Sprzedającego faktura
elektroniczna za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
5. Kupujący zobowiązuje się przyjmować dokument, o których mowa wyżej w formie papierowej,
w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie dokumentów drogą
elektroniczną.
6. Transport mięsa wieprzowe oraz produktów z mięsa wieprzowego będących przedmiotem umowy
odbywać się będzie na koszt i ryzyko Sprzedającego.
7. Realizacja dostaw odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych towarów przed czynnikami
atmosferycznymi, uszkodzeniem itp. na koszt i ryzyko Sprzedającego.
8. Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych artykułów
spożywczych w swoim magazynie, w dniu dostawy każdej partii.
9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego towaru na
podstawie Kodeksu Cywilnego, w przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Kupujący
prześle Sprzedającemu zgłoszenie reklamacji. Brak odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 2 dni
oznacza uznanie reklamacji.
10. Jeżeli Sprzedający nie uzna reklamacji Kupujący może zlecić Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
właściwej miejscowo dla Zamawiającego, pobranie prób towaru do zbadania. Pobieranie prób
do badań może się odbyć w obecności upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy. Koszt
badań laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okazała się błędna.
11. Sprzedający dostarczy wszystkie artykuły o wysokim standardzie pod względem jakości, a także
wolne od wad fizycznych i prawnych. Gwarantuje także, że artykuły te są dopuszczone
do stosowania w Polsce. Dostarczony produkt musi być oznaczony w sposób umożliwiający jego
identyfikację bez konieczności naruszania opakowania. Wszystkie dostarczane wyroby zawarte
w niniejszym postępowaniu muszą posiadać czytelne metki zawierające: nazwę dostarczanego
wyrobu, nazwą producenta, masę towaru, datę przydatności do spożycia. Ponadto dostarczany towar
musi spełniać wymogi określone w PN. Powyższe dotyczy towaru paczkowanego oraz
dostarczanego ,,luzem” np. w odpowiednim pojemniku. Każda dostawa towaru powinna być
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości HDI - (Handlowy Dokument Identyfikacyjny).
12. Zamówiony towar musi być świeży spełniający wymogi norm sanitarnych, technologicznych
i jakościowych.

13. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Minimalny zakres zamówienia obejmuje ilości
wskazane w częściach nr I-II w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość
zwiększenia zakresu ilościowego zamówień wskazanych w częściach nr I-II do 40 %. Zwiększenie
zakresu przedmiotowego dokonuje się podczas realizacji umowy, przez zlecenie dostaw w większym
zakresie.
§3
1. W cenach jednostkowych brutto zgodnie ze złożoną ofertą, przedstawioną na Załączniku nr 1
do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy zawarte są wszelkie koszty związane
z dostawami towaru do magazynu Zakładu Karnego w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41
oraz do magazynu Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, 39-442 Chmielów ul. Zaciszna 4 (transport,
ubezpieczenie, opakowanie, opłaty podatkowe i inne czynności Sprzedającego związane
z przygotowaniem dostaw).
2. Cena określona w niniejszej umowie nie ulegnie zmianie przez okres 3 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy.
3. Po wyżej wymienionym okresie Kupujący dopuszcza możliwość uzasadnionej zmiany ceny artykułu
spożywczego pod warunkiem wzrostu lub obniżki (o co najmniej 1%) cen towarów
i usług konsumpcyjnych. Zmiana ceny może następować nie częściej niż raz na kwartał
proporcjonalnie do wskaźnika zmian cen, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wiążący dla stron umowy będzie
publikowany ,,Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału)”
proporcjonalnie do którego będzie liczona zwyżka lub obniżka cen.
O planowanym wzroście ceny Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Kupującego na piśmie – zmiana
ceny może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni od otrzymania przez Kupującego
przedmiotowego zawiadomienia.
O planowanej obniżce ceny Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie - zmiana ceny może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego przedmiotowego
zawiadomienia.
Każda zmiana ceny w powyższym zakresie wymaga zgody obydwu stron wyrażonej na piśmie
w formie aneksu.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany cen jednostkowych brutto określonych w ofercie zgodnie
ze zmianą stawki podatku VAT mającą miejsce w trakcie trwania umowy.
§4
Za dostarczony towar Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zamówienia z podatkiem VAT
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Sprzedającego podane na fakturze.
§5
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 20 % wartości
różnicy w dostawie towarów określonej w ust. 3,
2) za przekroczenie terminów ustalonych dostaw (§ 2 ust.2) w wysokości 1% niezrealizowanej
części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie,
3) za niewypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w § 2 ust. 11 w wysokości 2% wartości
towarów zareklamowanych, za każdy dzień zwłoki w wymianie towarów na wolny od wad.
2. Sprzedający zapłaci Kupującemu różnicę wartości zakupu u innego Sprzedawcy niedostarczonej
w terminie partii towaru w dniu dostawy.
3. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 liczona będzie od wartości różnicy pomiędzy ilością
artykułów spożywczych podanych w formularzu ofertowym, o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej

umowy, a ilością dostarczonych przez Sprzedającego artykułów spożywczych przemnożonych przez
ceny podane w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie z zachowaniem
60 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Sprzedający nie jest uprawniony do przelewania praw do niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7
Umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r .
§8
1. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie,
a w razie nie dojścia do ugody przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Sprzedający, a dwa Kupujący.
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