PROJEKT

UMOWY

zwana dalej „Umową”, zawarta w Rabce - Zdroju dnia ……………..2014r. pomiędzy:
„Szpitalem Miejskim w Rabce-Zdroju” sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój,
ul. Słoneczna 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000280873
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będąca płatnikiem podatku VAT,
posiadającą nadany: NIP 735-26-97-601, REGON 120480323, kapitał zakładowy 8 198 500,00 zł,
reprezentowaną przez:
Prezesa – Małgorzatę Skwarek
zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”
a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Przedmiotem umowy według Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. WE nr L 329 z 17.12.2003 ,
s.1- 270 ) są następujące kody CPV : 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 2/2014/ZP,
zgodnie z przepisami art. 10.1 i art. 39 ustawy z dnia 24.01.2004 prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2004 r nr 19 poz. 177 z późn. zmianami ) została zawarta Umowa o następującej treści :

§1
1. Świadcząc usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wykonuje zobowiązania Zamawiającego
wobec pacjentów i w tym zakresie działa na jego rzecz, lecz w imieniu własnym.
2. Wykonawca oświadcza że posiada uprawnienia i kwalifikacje zawodowe konieczne do wykonania

umowy oraz spełnia wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w
szczególności zawartych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa w zakresie zorganizowanego i kompleksowego

żywienia pacjentów hospitalizowanych przez Zamawiającego, polegająca na przygotowywaniu
gotowych posiłków ( poszczególnych diet ) dla pacjentów, zagospodarowanie odpadów
pokonsumpcyjnych.
2. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie przez Wykonawcę w……………………
( miejscowość, ulica)
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3. W okresie obowiązywania umowy orientacyjna ilość osobodni wynosi 49 000.

4. Wyżywienie pacjentów ( osobodzień ) obejmuje następujące diety:
WYKAZ ORAZ SZACUNKOWA ILOŚĆ DIET W CIĄGU JEDNEGO DNIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dieta normalna
Dieta lekkostrawna
Dieta wątrobowa
Dieta nerkowa
Dieta trzustkowa
Dieta kleikowa
Dieta węglowodanowa
Dieta bezmleczna
Dieta bezresztkowa
Dieta cukrzycowa
Dieta wrzodowa
Dieta płynna - wysokokaloryczna

3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
3 posiłki dziennie
5 posiłków dziennie
5 posiłków dziennie
5 posiłków dziennie

ok. 30
ok.15
ok.15
ok.2
ok.2
ok.4
ok.2
ok.2
ok.2
ok.20
ok.2
ok.6

śniadanie od godziny 830 do 900,
obiad od godziny 1300 do 1330,
kolację od godziny 1800 do 1830,
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć posiłki nie zgłaszane
w ogólnym codziennym zamówieniu, a koniecznych ze względu na nieplanowe przyjęcia
pacjentów lub nieplanowe diety wynikające z leczenia, czy zaistniałych objawów.
6. Koszty posiłków, o których mowa w ust. 5 zawarte są w cenie osobodnia bez względu na ich ilość
i termin dokonania zamówienia.
7. Wykonawca poza obowiązkiem dostarczenia posiłków w ramach śniadania, obiadu i kolacji
zobowiązany jest dostarczyć dla wskazanych przez Zamawiającego pacjentów diety dodatkowe
w ramach:
II śniadania od godziny 830 do 900,
podwieczorku od godziny 1300 do 1330
8. Koszty diet dodatkowych, o których mowa w ust. 7 zawarte są w cenie osobodnia.
9. Diety, diety dodatkowe i posiłki dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do kuchenek
oddziałowych lub innych wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc w specjalnych pojemnikach
do transportu żywności , zakupionych przez Wykonawcę - zgodnie z wykazem diet, o którym
mowa w § 3 Umowy lub zamówieniem, o którym mowa w ust. 3 o wyznaczonych porach przez
siedem dni w tygodniu.
10.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania gorących posiłków w pojemnikach ( termosach ) do
kuchenek oddziałowych zgodnie z zamówionymi dietami o temperaturze:
a) min. 80 stopni C w termosie – zupa
b) min. 75 stopni C w termosie – II danie
11.W całości żywienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić potrawy okolicznościowe z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych i Świętego Mikołaja.
12.Na Wykonawcy ciąży obowiązek „ zagospodarowania” odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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§3

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad dietetycznych ustalonych przez
Zamawiającego.
2. Diety ustalane będą dla każdego pacjenta indywidualnie przez osoby uprawnione i wskazane
przez Zamawiającego w § 3 pkt. 4 umowy. Zamawiający zobowiązuje się codziennie do
przekazywania pisemnych wykazów diet Wykonawcy do godz. 7 30. Wykonawca samodzielnie
ustala rodzaj składników użytych do określonych rodzajów diet.
3. Korekty wykazów, o których mowa w ust. 2 Zamawiający składał będzie do godz. 1100 - w
odniesieniu do obiadu i do godz. 1600 - w odniesieniu do kolacji.
4. Ze strony zamawiającego osobami uprawnionymi do współdziałania w realizacji umowy z
Wykonawcą jak również sprawującą nadzór nad poprawną realizacją niniejszej umowy są
dietetycy szpitalni pani Jolanta Kapłon i pani Lucyna Boniecka.

1.

§4
1.

Wykonawca ma obowiązek zaopatrywania się we własnym zakresie w żywność, inne substancje
oraz środki spożywcze niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli, czy żywność, inne substancje oraz środki
spożywcze, dostarczane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom żywieniowym pacjentów oraz
spełniają wymagania określone przepisami wskazanymi w § 1 ust. 2 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli na wymazy czystościowe.
Zamawiający będzie pobierał, w obecności Wykonawcy próby czystościowe pojemników, w
których przewożona jest żywność.

3. W przypadku negatywnych wyników kontroli, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę
obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
jakie obowiązywało w ostatnim miesiącu przed stwierdzeniem negatywnych wyników kontroli. W
takim przypadku koszty kontroli obciążają Wykonawcę.

Jeżeli wysokość kary umownej określonej w niniejszym paragrafie nie pokrywa poniesionej
szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości świadczenia usług,
a w szczególności do ich świadczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

5.

6. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie zastępcze
innemu podmiotowi. Wykonawca poniesie pełne koszty zamówienia zastępczego.
§5
Jednostką rozliczeniową z tytułu dostaw posiłków świadczonych na podstawie niniejszej umowy
jest 1 osobodzień żywienia, który jest wielkością średnią i niezależną od wymogów
żywieniowych.
2. Cenę netto osobodnia strony ustalają na kwotę …………….zł ( słownie:…………………).
Cenę brutto osobodnia strony ustalają na kwotę …………….zł ( słownie:…………………).
Przewidywana wartość całego zamówienia brutto wynosi …………..zł
( słownie:………………………………). Kwota ta nie upoważnia Wykonawcę do żądania zakupu
przez Zamawiającego posiłków do pełnej wysokości tej kwoty.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wymienionej w pkt. 2 przez cały okres trwania
umowy, za wyjątkiem niezależnej od Wykonawcy zmiany stawki podatku VAT.
Każda zmiana stawki podatku VAT musi być przez Wykonawcę odpowiednio udokumentowana i
obowiązuje po podpisaniu aneksu.
1.

4.

Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego ustalana będzie poprzez
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wyszczególnienie na fakturze ilości osobodni wydanych w miesiącu przez Wykonawcę
i pomnożonych przez określoną w ust. 2 cenę osobodnia.
5.

Do faktury należy dołączyć specyfikację potwierdzoną przez uprawnione osoby wskazane przez
Zamawiającego w § 3 pkt. 4 niniejszej umowy zawierającą ilość wydawanych w miesiącu przez
Wykonawcę osobodni. Nie przedłożenie specyfikacji stanowi podstawę odmowy dokonania
zapłaty.

6.

Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionego rachunku wraz z ze specyfikacją, o której mowa
w
ust.
3
przelewem
na
rachunek
nr
......................................................................w ...................................................

7.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę bez podpisu
Zamawiającego.

8.

Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym
na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego były zgromadzone
wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę, w której
Zamawiający otrzymał zapłatę na rachunek i mógł nią dysponować.
§6

1.

Termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące i obowiązuje od dnia................. r. do................... r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3.

Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia w razie:
- połączenia, przekształcenia lub likwidacji Zamawiającego,
- połączenia, przekształcenia, upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, jeżeli

Wykonawca będzie dopuszczał się naruszenia istotnych postanowień Umowy, w szczególności
dotyczących terminowości wydawania posiłków, ich jakości, temperatury, przerwy w świadczeniu
usług oraz w przypadku udaremniania lub utrudniania kontroli, o której mowa w § 4 Umowy.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje

prawo żądania kary umownej w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, jakie
obowiązywało w ostatnim miesiącu przed zaistnieniem okoliczności wskazanych w ust. 4. Jeżeli
wysokość kary umownej określonej w niniejszym ustępie nie pokrywa poniesionej szkody
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach –
art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Wypowiedzenie Umowy lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia winno być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

4

§7
1.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu tygodniowego jadłospisu na trzy
dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu wraz gramówką.

2.

Jadłospis podlega kontroli Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się
zakwestionowany jadłospis.

4.

Wykonawca poda do wiadomości pacjentów jadłospis tygodniowy w sposób zwyczajowo u
Zamawiającego przyjęty, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszy dzień tygodnia, w którym
obowiązuje.

na

wniosek

Zamawiającego

niezwłocznie

skorygować

§8
1.

Wszelkie posiłki winny być przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia określonymi
właściwymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość posiłków i wszelkie spowodowane nimi
szkody, tak wobec Zamawiającego, jak i wobec osób trzecich. Wyłączenie tej odpowiedzialności
może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej winy po stronie osoby poszkodowanej.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w związku ze świadczeniem usług na okres obowiązywania umowy.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszania jego
zakresu oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

5.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu
w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu
obowiązywania poprzedniej umowy.
§9

Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich obowiązków wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wynikających ze złożonej przez siebie oferty.
Porozumienia dodatkowe
§ 10
Porozumienia dodatkowe, umowy oraz zgody oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz
załączników, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy
również zniesienia obowiązku dochowania formy pisemnej.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy, a w szczególności dokonać cesji
wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
3. Niedopuszczalna jest jednak zmiana pod rygorem nieważności postanowień Umowy oraz
wprowadzanie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru
1.
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Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacja Umowy lub skutecznością jej
postanowień będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania
polubownego polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron na
piśmie.
3. Druga strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.
4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do
wystąpienia na drogę sądową.
Klauzula salwatoryjna
§ 13
Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne , lub Umowa zawierać będzie lukę, nie
narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako
wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja , która - jeżeli tylko będzie to prawnie
dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu , co Strony ustaliły lub temu, co by
ustaliły , gdyby zawarły takie postanowienie.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , trzy dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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