Toruń, dnia 05.08.2022
Zamawiający:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych
z 11.09.2019 r. - zamówienie o wartości mniejszej niż 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1).
Postępowanie prowadzone w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”,
którego warunki określa niniejszy dokument.

przedmiot zamówienia:

dostawa pieczywa
I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania
ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy, o ile są znani na etapie składania ofert.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być
podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej danymi
Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „Oferta na dostawę pieczywa dla Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Toruniu”.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania i opakowania (oferty), braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie lub
przesłania oferty na niewłaściwy adres siedziby Zamawiającego lub adres e-mailowy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne lub e-mailem zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert.
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II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy
odrzucenia oferty.
1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty:
1) wypełniony „formularz ofertowy” zgodnie z wzorem w Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
2) wypełniona „specyfikacja asortymentowo-cenowa”, zgodnie z wzorem w Zał. Nr 2 do zapytania
ofertowego.
3) zaświadczenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że piekarnia Wykonawcy znajduje się
pod bieżącym nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie
prowadzonej działalności wynikające z przepisów prawa.
4) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje transportem samochodowym do przewozu pieczywa
odpowiadającym wymogom systemu HACCP.
2. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo złożone oświadczenia lub dokumenty będą
niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta
Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty,
z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
a) oczywistych omyłek pisarskich;
b) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca
wyrazi zgodę na jej poprawienie.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu określonych
w zapytaniu ofertowym,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
d) nie zostanie złożona w formie i w sposób określony w zapytaniu ofertowym,
e) wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej
na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

6.1. O fakcie odrzucenia oferty zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę podając

uzasadnienie.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa dla Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Toruniu przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wielkość i rodzaj zamawianego pieczywa - wg Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Ilości pieczywa określone w Załączniku Nr 2 stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie
12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy w granicach do
30% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony
Wykonawcy.
Strony dopuszczają możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości pieczywa
w poszczególnych pozycjach zamówienia w razie zaistnienia takiej konieczności po stronie Zamawiającego
pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nie przekroczeniu ogólnej wartości zamówienia.
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3. Termin i warunki dostawy:
a) dostawa sukcesywna codzienna lub wg potrzeb Zamawiającego w dniach określonych w każdorazowym
zamówieniu, zwykle w godz. 6:30 - 7:00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).
b) dostawa pieczywa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Złożona oferta musi
obejmować cały zakres wchodzący w przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Wymagane warunki płatności za realizowane dostawy, okres stałości cen jednostkowych i ich
ewentualna zmiana:
a) przelew w terminie 30 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury po każdorazowej dostawie lub
w cyklu rozliczeniowym tygodniowym obejmującym dostawy zrealizowane w tym okresie.
b) ceny jednostkowe określone w ofercie obowiązywać będą przez 3 miesiące od podpisania umowy,
a następnie mogą ulec zmianie wyłącznie w okolicznościach określonych w § 4 ust. 4 wzoru umowy,
stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

7. Określenie ceny oferty.
a) w cenie oferty powinna być podana: cena jednostkowa netto za 1 jednostkę miary, cena netto pozycji ogółem,
wartość brutto pozycji ogółem, wartość brutto zamówienia ogółem.
Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny składające się na cenę łączną muszą być wyrażone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.
Ofertę cenową sporządzić wg wzoru specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej Załącznik nr 2.
b) cena brutto zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

8. Dostawca zobowiązany będzie do:
a) dostarczania przedmiotu zamówienia do kuchni zamawiającego na koszt własny,
b) pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego pieczywa,
c) dostarczania pieczywa zgodnie z normami określającymi odpowiednie warunki transportu i opakowania.

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1
do zapytania), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

IV. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:
Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

L.p
1.

KRYTERIUM i RANGA
Oferowana cena (koszt) - 100%

sposób przeliczeń
Cena najniższa

Pkt =

----------------------------------------- x 100 x 100%
Cena oferty badanej

OGÓŁEM – 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu
o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.
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V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 12.08.2022 r., godz. 15 00 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.08.2022 r., godz. 15

15

w gabinecie Dyrektora.

Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dotyczące ceny ofert.

VI. Termin związania warunkami oferty.
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do Wykonawców o zgodę
na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy.
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 3
- wzór przyszłej umowy.

VIII. Inne postanowienia.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego
Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na stronie internetowej. W przypadku,
gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku
wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”,
jednak nie później niż 3 dnia po otrzymaniu od Zamawiającego lub po zamieszczeniu zapytania ofertowego
na stronie internetowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w 2 dniu przed
upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub zamieści je na swojej stronie
internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego tj.:
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: zpo@zpotorun.pl

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Kinga Szefler, tel. (56) 65-74-290.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia wykonawców
drogą elektroniczną, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę,
adres siedziby oraz uzasadnienie wyboru. Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej
stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie
internetowej Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub pozostawić postępowanie
bez rozstrzygnięcia.
7. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.
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7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie 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.

Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było
zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż po 2 dniach
od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze oferty do wszystkich, którzy
złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy instrukcji (regulaminu)
wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania ofertowego”, a w przypadku braku regulacji decyzje indywidualne kierownika Zamawiającego.

IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1. Wzór „formularza ofertowego” - Zał. Nr 1.
2. Wzór „specyfikacji asortymentowo-cenowej” - Zał. Nr 2.
3. Wzór przyszłej umowy - Zał. Nr 3.

ZATWIERDZAM
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/8/2022

....................................
(pieczątka firmowa)

Formularz ofertowy
I. Dane Wykonawcy:
1. Pełna nazwa: ..........................................................................................................................
2. Adres:......................................................................................................................................
NIP: ………….….. REGON: ……..……..
PESEL (dotyczy osoby fizycznej): ……………..…....
Nr tel. …………….……. fax: …………………. email: ………………………………..…….
BDO: ...............................
II. Przedmiot zamówienia:
Oferta dotyczy postępowania w trybie „zapytania ofertowego” prowadzonego
przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na dostawę pieczywa przez okres
12 miesięcy dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
III. Cena przedmiotu zamówienia (określić cenę wynikającą z Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego
tj. specyfikacji asortymentowo-cenowej):

Cena netto: ......................................................................................
VAT %: ..............................................................................................
Cena brutto: ......................................................................................
Słownie brutto:.............................................................................................................................

IV. Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
V. Oświadczam, że uznaję się za związanego niniejszą ofertą na czas 45 dni licząc
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
VI. Inne informacje Wykonawcy:
w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części
zamówienia, które Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile
jest znany na etapie składania oferty):

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

VII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

VIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią „zapytania ofertowego” i nie wnosimy
do niego żadnych uwag.
.........................................

................................
data

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/8/2022
...........................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia i wzór „specyfikacji asortymentowo-cenowej”
przedmiot zamówienia: dostawa pieczywa
Przedmiot zamówienia
(nazwa i cechy jakościowe
zamawianego artykułu)

Lp.

1.

Jedn.
miary

Chleb firmowy krojony
zwykły 500 g*
szt.
Bez konserwantów
na zakwasie.
Składniki: mąka pszenna,
mąka żytnia, naturalny
zakwas, woda, drożdże.

2.

Chleb mieszany
krojony,
żytnio- pszenny
400 g*

Szacunkowa
wielkość
zamówienia
w okresie
12 miesięcy

Opis artykułu
oferowanego przez Wykonawcę
(podać nazwę artykułu,
gramaturę-wagę, liczbę sztuk
w oferowanej gramaturze)

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto pozycji
ogółem

% VAT

Wartość
brutto
pozycji
ogółem

17000

szt.

1200

szt.

1000

kg

150

Bez konserwantów.
Składniki: mąka, żytnia
mąka, pszenna, woda,
drożdże.

3.

Bułka wrocławska
niekrojona 400g*
Składniki: mąka pszenna,
drożdże, woda

Bułka tarta
w opak. po 500 g*

4.

Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:

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

*

Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu zamówienia o innej zbliżonej wadze jednostkowej do zamawianej
tj. granicach tolerancji +/-25%. W przypadku oferowania artykułów o innej wadze, zamawianą liczbę sztuk należy
odpowiednio przeliczyć i określić oferowaną liczbę sztuk odpowiednio do łącznej wagi artukułów w danej pozycji określonej
przez Zamawiającego.

Słownie wartość brutto zamówienia ogółem :...........................................................................................
..................................................................................................................................................................

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

data

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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...............

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/8/2022
Wzór przyszłej umowy z istotnymi postanowieniami

UMOWA Nr ZPO:ZP/8/2022
podpisana w dniu ………..r. w Toruniu

pomiędzy:
..................................................................
..................................................................
reprezentowaną przez:
...................................................................
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 TORUŃ
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS pod Nr 0000009548,
REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018, BDO: 000101913,

reprezentowanym przez:
Dyrektora - mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej treści Zamawiającym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonej procedury wewnętrznej w trybie „zapytania ofertowego”, Zamawiający
udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę pieczywa, zwanego dalej przedmiotem umowy, w ilości
oraz po cenach jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy.
2. Ilości pieczywa określone w Załączniku Nr 2 stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie
w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu
umowy w granicach do 30% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami
odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
Strony dopuszczają możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości pieczywa
w poszczególnych pozycjach zamówienia w razie zaistnienia takiej konieczności po stronie Zamawiającego
pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nie przekroczeniu ogólnej wartości zamówienia.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
- oferta Wykonawcy z dnia .......................
- szczegółowa specyfikacja cenowa na dostawę pieczywa stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne
do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży
i dostarczania przedmiotu umowy, oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa i z najwyższą starannością.
§2
1. Niniejsza umowa będzie obowiązywać w okresie od .................... - .....................
2. W razie wielokrotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę (minimum trzy razy w okresie trwania
umowy), w szczególności postanowień §3, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może być rozwiązana na mocy zgodnego porozumienia stron.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie i dostarczać na swój koszt przedmiot umowy
do siedziby Zamawiającego w sposób sukcesywny w dniu i o godzinie określonej w każdorazowym
zamówieniu, zwykle w godz. 6:30 - 7:00 (z wyjątkiem niedziel i świąt). Dostawa przedmiotu umowy
odbywać się będzie na podstawie sukcesywnych zamówień składanych Wykonawcy przez
Zamawiającego drogą elektroniczną, a w sytuacjach wyjątkowych także telefonicznie.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy o dobrej jakości, spełniający wszelkie
obowiązujące w Polsce wymagania, w szczególności wymagania zdrowotne, z ważnym terminem
przydatności do spożycia, należycie i estetycznie opakowany i oznakowany oraz zabezpieczony
w czasie transportu. Transport przedmiotu umowy musi odbywać się środkami transportu
przystosowanymi do transportu żywności zgodnie z obowiązującymi wymogami.

3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy innego rodzajowo lub niezgodnego
z postanowieniami ust. 2, Zamawiający może (według swego wyboru):
1) odmówić odbioru przedmiotu umowy, albo
2) żądać wymiany przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na właściwe
rodzajowo i/lub zgodne z postanowieniami ust. 2.
4. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy po umówionym terminie dostawy, Zamawiający
może odmówić jego odbioru.
5. W przypadku braku dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub braku wymiany
w ustalonym terminie na przedmiot umowy zgodny z zamówieniem oraz postanowieniami ust. 2,
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od zamówienia i kupić taki sam
przedmiot umowy lub jego równoważny odpowiednik od osoby trzeciej oraz żądać od Wykonawcy
zapłaty różnicy pomiędzy ceną przedmiotu umowy lub jego odpowiedników zapłaconą osobie trzeciej,
a ceną przedmiotu umowy wynikającą z niniejszej umowy.

§4
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ................................ zł. brutto.
Słownie: ..................................................................................................................... zł. brutto.

2. Strony ustalają, że płatność za dostarczony przedmiot umowy będzie realizowana przez
Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawcę po każdorazowej dostawie lub w cyklu rozliczeniowym tygodniowym
obejmującym dostawy zrealizowane w tym okresie.
3. Ceny jednostkowe określone w ofercie obowiązywać będą przez 3 miesiące od podpisania umowy,
a następnie mogą ulec zmianie wyłącznie w okolicznościach określonych w § 4 ust. 4 niniejszej
umowy.
4. W trakcie obowiązywania umowy, ceny jednostkowe netto wyrobów mogą ulec zmianie
w przypadku i w następującym zakresie:
a) ustawowej zmiany stawek podatku VAT na pieczywo będące przedmiotem umowy.
b) zmiany wskaźnika kwartalnego cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa GUS
za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku o zmianę cen, w stosunku do kwartału poprzedniego,
c) konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza łącznie 50% wartości pierwotnej umowy, w tym
w szczególności w sytuacji:
- podyktowanej przez producentów zmian cen surowców używanych do wypieku pieczywa będącego
przedmiotem umowy,
- zmiany elementów składających się na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli zmiana ta
mogłaby skutkować koniecznością sprzedaży Zamawiającemu wyrobów poniżej kosztów ich produkcji
i dostawy (w tym po tzw. cenach dumpingowych).

Zmiany cen jednostkowych mogą nastąpić w trybie przewidzianym w § 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy.
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5. Sprzedaż wyrobów musi odbywać się po cenach jednostkowych zgodnych z niniejszą umową.
W przypadku, gdy ceny określone na fakturze będą niezgodne z umową, Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania korekty otrzymanej faktury w terminie 7 dni od poinformowania Wykonawcy o takiej
niezgodności.
6. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie na konto
Wykonawcy podane każdorazowo na fakturze.
7. Wykonawca nie może powstrzymać się z dostarczeniem zamówionych artykułów, także
w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczone artykuły chyba, że
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni. W razie opóźnienia
Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczone artykuły, Wykonawca może żądać odsetek
za czas opóźnienia w wysokości ustawowej.

§5
1. Zamawiający może, niezależnie od uprawnień, w których mowa w § 3 ust.3 i 4, żądać
od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
1) w razie zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% ceny brutto przedmiotu umowy
dostarczonego ze zwłoką - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2) w razie zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na właściwy rodzajowo i /lub zgodny
z postanowieniami § 3 ust.2 – w wysokości 1% ceny brutto przedmiotu umowy nie wymienionego
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3) w razie odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego na podstawie § 3 ust.5 – w wysokości 5% ceny
brutto tego zamówienia.
4) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust.2 – w wysokości 5% wartości
przedmiotu umowy brutto.

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości przedmiotu umowy
brutto, o którym mowa w § 4 ust.1.
3. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
§6
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania,
w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany cen jednostkowych wyrobów w sytuacjach określonych w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.
2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy tj. zastąpienia wyrobów innymi odpowiednikami o takich samych lub
zbliżonych parametrach techniczno-użytkowych, gdy:
- dojdzie do zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego przedmiotem umowy,
- wyższe parametry techniczno-użytkowe oferowanego wyrobu przy zachowanej cenie jednostkowej będą
korzystniejsze dla Zamawiającego z punktu widzenia walorów użytkowych wyrobu,
3) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiana rachunków
bankowych stron, siedziby stron, szczegółów dotyczących sposobu realizacji dostaw.
4) zajdzie potrzeba zmian zakresu zamówienia i ewentualnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy
o maksymalnie 1 miesiąc, których łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy,
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

2. Wnioski Stron o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące
stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również
udokumentowane.
3. Zmiany powinny być wprowadzone w formie aneksu do umowy, z wyjątkiem zmian ustawowych
stawek podatku VAT.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. tj. (Dz.U. z 2020 poz. 1062).
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - o ile to możliwe przy
uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.
3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia (dostawy pieczywa) uznano, że nie ma
potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.
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§8
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
wg siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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