Załącznik nr 6
- projekt umowy -

UMOWA NR …/EZP/381/2017/U
zawarta w Bystrej w dniu .......................... pomiędzy:
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. Fałata 2,
KRS: …………………; NIP: ………………………
reprezentowanym przez :
Dyrektora
- ………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
...................................................................................
...................................................................................
KRS: ……………….….; NIP: ……………………..
reprezentowanym przez:
.....................
- ....................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi
przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
w Bystrej, na warunkach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia .............................. oraz przez Wykonawcę w ofercie z dnia ...............................................
2. Szczegółowy asortyment i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy: Formularz ofertowy.
3. Szczegółowe warunki wykonywania usługi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają
załączniki nr 4 i 5 do umowy: Opis przedmiotu i warunków realizacji zamówienia, Zestaw diet
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

1.

2.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 594
z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii decyzji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego potwierdzającej że zakład w którym będą przygotowywane posiłki spełnia konieczne
wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków
zezwalającej na prowadzenie w/w działalności oraz kopii decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego stwierdzającego przydatność i dopuszczalność środków transportu (jakie zostaną użyte do
realizacji zamówienia) pod względem wymagań sanitarnych do przewozu posiłków.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego dostarczenia przedmiotu zamówienia na podstawie
codziennych zamówień, składanych z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 10:00 przez dietetyka CPiT
2. W nagłych przypadkach nie wynikających z winy Zamawiającego strony dopuszczają możliwość złożenia
zamówienia dodatkowego w terminie późniejszym.
3. Dostawy odbywać się będą systematycznie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania jadłospisów dekadowych na podstawie zestawów jadłospisów
dziennych zawartych w załączniku nr 5 SIWZ uwzględniając wymagania dotyczące diet stosowanych u
Zamawiającego oraz sezonowości na rynku artykułów rolno-spożywczych.
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Jadłospisy muszą być zatwierdzone przez dietetyka szpitalnego.

§4
1. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia następować będzie każdorazowo w oddziałach CPiT
(kuchenki oddziałowe) w Bystrej przy ul. Fałata 2.
2. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia w chwili dostawy.
3. Opakowania zbiorcze (termosy lub inne) winny być odpowiednio oznakowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w załączniku nr 4 np. „dieta …………….. – oddział ……………………..”.
4. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy, co do jego jakości, w szczególności w zakresie
odpowiedniej wartości odżywczej i kalorycznej, minimalnej gramatury, walorów smakowych i estetycznych,
przydatności do spożycia, temperatury posiłków, itp.
5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonych posiłków Zamawiający poinformuje
niezwłocznie Wykonawcę o zaistniałym fakcie na piśmie, natomiast Wykonawca rozpatrzy reklamację oraz
usunie niezgodność niezwłocznie ( do pół godziny ) po otrzymaniu zgłoszenia.
6.
Wykonawca będzie
odbierał brudne termosy, termo porty, pojemniki GN, pojemniki na pieczywo
bezpośrednio po wydaniu posiłków pacjentom.
7.
Wykonawca będzie codziennie po kolacji odbierał z wyznaczonych miejsc w pawilonach odpady
pokonsumpcyjne o odpowiednim kodzie odpadu, zapewni odpowiednie, szczelnie zamykane pojemniki
do gromadzenia i transportu odpadów, oraz będzie przekazywał do utylizacji odpady pokonsumpcyjne
zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, Wykonawca zobowiązany
jest do okazywania, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów związanych z odbiorem i utylizacją
odpadów
8. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych będzie potwierdzany w zeszycie do odbioru odpadów prowadzonym
przez Zamawiającego i znajdującym się z wyznaczonych miejsc w pawilonach.
9. Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji
usługi:
• wózki bemarowe na oddziały szpitalne zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4
• pojemniki na pieczywo dla oddziałów szpitalnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku
nr 4
10. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania zastawy stołowej 1 raz na rok wg zapotrzebowania
dietetyka Centrum.
11. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości przygotowania i transportu posiłków, kontroli pomieszczeń
wykorzystanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego. Z przeprowadzanych kontroli sporządzany będzie protokół.
12. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego obejmującego proces produkcji i
transport posiłków w przypadku podejrzenia zatrucia pokarmowego przeprowadzonego przez zespół ds.
zakażeń. Z przeprowadzanych dochodzeń sporządzany będzie protokół.
13. Wykonawca zobowiązany jest do okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, protokołów kontroli
dokonywanych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, lub inny organ kontrolny np. Inspekcja
Handlowa.

1.

2.

1.

§5
Zamawiający dopuszcza produkcję i wywóz posiłków dla Zamawiającego i innych podmiotów w ilości
nie większej niż 1000 zestawów posiłków dziennie. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie
pierwszeństwo realizacji zamówień w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków - na rzecz
pacjentów Centrum.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli ilości produkcji zestawów posiłków dziennie dla
innych podmiotów, a Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu miesięcznego
zestawienia ilościowego wyprodukowanych i wywiezionych zestawów dla innych podmiotów
§6
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę określoną w ofercie
Wykonawcy, przy czym ustala się, iż kwota odpowiedniej części wynagrodzenia będzie wyliczana
każdorazowo w oparciu o ceny jednostkowe oraz faktycznie dostarczone rodzaje i ilości posiłków oraz że
2
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łączna wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto z podatkiem VAT:
.......................... zł (słownie: .....................................................................................), z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do
przewidzenia w chwili podpisania umowy okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części
zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie
Zamawiającego.
3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane wytworzeniem i dostawą przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr1 do umowy nie ulegną podwyższeniu
przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem treści § 6 pkt 5 oraz §10 pkt 1.
5. W okresie, o którym mowa w pkt 4, podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić tylko w przypadku
podwyższenia stawki podatku VAT związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o podwyższeniu stawki VAT
wskazując podstawę prawną, najpóźniej z chwilą dostarczenia faktury zawierającej zmienioną stawkę.
7. Każdorazowa zmiana cen jednostkowych polegająca na ich podwyższeniu wymaga formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę winno nastąpić
automatycznie w przypadku zaistnienia okoliczności odwrotnych do określonych w pkt 5-6 i wymaga
sporządzania w tym zakresie aneksu do umowy.
8. Rozliczenie za realizację zamówienia następować będzie co miesiąc na podstawie faktur częściowych
wystawianych przez Wykonawcę do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy
faktura.
9. Podstawę do wystawiania faktur częściowych stanowić będą dowody dostawy za okresy j.w. wystawione
przez Wykonawcę oraz podpisane ze strony Zamawiającego przez osobę upoważnioną.
10. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od
daty wystawienia właściwej faktury.
11. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
należną Wykonawcy kwotą.
§7
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne na dzień zawarcia umowy ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie przygotowywania i dostarczania
posiłków na kwotę ……… oraz zobowiązuje się do przedłużania tego ubezpieczenia do końca okresu realizacji
zamówienia i przedłożenia dowodu kontynuacji w terminie 5 dni od daty wygaśnięcia.
§8

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie
odszkodowanie w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy - gdy do rozwiązania umowy dojdzie w
drodze odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 30 % wartości części zamówienia niezgodnej z złożonym zamówieniem - każdorazowo
c) w wysokości 40 % wartości części zamówienia co do której stwierdzono chociażby jeden przypadek
niewłaściwej jakości posiłków - każdorazowo tj. w szczególności w zakresie odpowiedniej wartości
odżywczej i kalorycznej, minimalnej gramatury, walorów smakowych i estetycznych, przydatności do
spożycia, temperatury posiłków, itp.
d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego większej niż wskazanej w paragrafie 5 pkt 1
produkcji zestawów posiłków dziennie w wysokości 5000,00 zł za każdy przypadek
e) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty wygaśnięcia okresu
obowiązywania poprzedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dowodu kontynuacji
ubezpieczenia w wysokości 500,00 zł.
f)
w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §2 pkt 2 w wysokości
1 000,00 zł
g) W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §4 pkt 13 w
wysokości 1 000,00 zł
h) W wysokości 100,00 zł. za każdy przypadek:
•
opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji należycie sporządzonego tj.
zgodnego z umową, jadłospisu,
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•
•
•

3.
4.
5.

nie dokonania wymiany posiłku lub jego braku po upływie 30 minut,
za każde pół godziny zwłoki w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw,
stwierdzenia niewłaściwej odzieży ochronnej ( brudna, uszkodzona) lub jej braku u
pracownika dostarczającego posiłki,
•
stwierdzenia niewłaściwego stanu sanitarno- technicznego samochodu którym
dostarczane są posiłki dla Zamawiającego,
•
stwierdzenia braku potwierdzenia odbioru odpadów pokonsumpcyjnych w zeszycie
odbioru odpadów prowadzonego przez Zamawiającego ,,
•
braku pojemnika na odpady pokonsumpcyjne na oddziałach szpitalnych
•
stwierdzenia niewłaściwego stanu higienicznego lub uszkodzenia pojemnika (np.
pojemniki typu termo porty, GN ,termosy, pojemniki na pieczywo ) do transportu
żywności
•
nie przedstawienie miesięcznego zestawienie ilościowego wyprodukowanych i
wywiezionych zestawów dla innych podmiotów niż Zamawiający.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % niezrealizowanej części umowy
w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
Kwoty naliczonych kar umownych będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z bieżących faktur.

§9
1. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawcy przysługuje prawo
naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych
odsetek.
§ 10
1. Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że:
a) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego,
b) konieczność dokonania zmiany, która nie jest zmianą korzystną dla Zamawiającego, będzie wynikała z
okoliczności niezależnych od stron umowy.,
c) zmiana będzie dotyczyła zmiany cen świadczonych usługi w związku ze zmianą minimalnej wartości
stosowanego w trakcie realizacji usługi tzw. wsadu do kotła, jeżeli o zmianę taką wystąpi Zamawiający
w związku z uwagami i opiniami pacjentów uzasadniającymi konieczność takiej zmiany; w takim
przypadku ceny świadczonych usług będą mogły wzrosnąć o kwotę równą kwocie wzrostu wartości
„wsadu do kotła”.
d) będzie dotyczyła zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy na skutek ustawowej zmiany
podatku VAT dotyczącego przedmiotu zamówienia, przy czym cena netto nie ulegnie zmianie.
e) będzie dotyczyła zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany wysokości
minimalnej płacy krajowej, przy czym zastrzega się, iż wynagrodzenie będzie mogło zostać
podwyższone o kwotę uzasadnionego wzrostu kosztów wynagrodzeń wynikającego z zaakceptowanej
przez zamawiającego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę.
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu administrowanie danymi osobowymi, osób wykonujących czynności
w ramach niniejszej umowy.
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Zmiana wierzyciela w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może
nastąpić po wyrażaniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład.

1.

§ 11
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w
paragrafie 6 pkt. 1 umowy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w
sposób określony w ust. 2 -12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania
zamówienia/umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadki zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 1 pkt.1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu zamówienia/umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towaru i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu zamówienia/umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaru i usług,
W przepadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt.1. wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadki zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 1 pkt.2) lub 3), będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia/umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
zamówienia/umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom
świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
zamówienia/umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia/umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca,
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te
mają wpływ na koszty wykonania zamówienia/umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia/umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w
ust. 1 pkt 2), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia/umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w
ust. 1 pkt 3).
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
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dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty
wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2).
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o
którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim
przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 12
1. Określa się następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) ustala się, że wykonanie następujących rodzajów czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), tj. wykonywaniu pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę:
• prace/ czynności związane z przygotowywaniem / produkcją posiłków( w szczególności obróbka
wstępna produktów, gotowanie, porcjowanie, pakowanie i przygotowanie do transportu)
b) ustanawia się wymóg zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane powyżej czynności w łącznym wymiarze: 4 etaty.
2. Określa się następujący sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej: złożenie przez
wykonawcę w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, oraz nie później niż przed rozpoczęciem świadczenia
usługi(rozumianym jako przystąpienie do przygotowywania
pierwszej partii posiłków w kuchni
zlokalizowanej na terenie CPiT w Bystrej)) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę
potwierdzających spełnienie wymagań wraz z oświadczeniami pracowników, że w związku z zawarciem
przez wykonawcę będącego ich pracodawcą z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej umowy o
świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów, upoważniają Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej do wglądu do ich dokumentów personalnych oraz zawartych w nich
danych osobowych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy.
3. Ustala się, że zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia w zakresie kontroli spełniania
przez wykonawcę wymagań:
a) prawo żądania złożenia zamawiającemu przez wykonawcę w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,
oraz nie później niż przed rozpoczęciem świadczenia usługi( (rozumianym jako przystąpienie do
przygotowywania pierwszej partii posiłków w kuchni zlokalizowanej na terenie CPiT w Bystrej)
poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem umów o pracę, wraz
z prawem żądania okazania zamawiającemu do wglądu w każdym czasie oryginałów tych umów,
b) prawo dostępu do dokumentów personalnych oraz zawartych w nich danych osobowych pracowników
wykonawcy, w zakresie niezbędnym do realizowania kontroli spełnienia wymagań wynikających
z obowiązku stosowania przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
4. Ustala się następujące możliwe sankcje za niespełnienie przez wykonawcę wymagań:
a) zapłata przez wykonawcę finansowej kary umownej w wysokości 1 tys. zł, za każdy stwierdzony przez
zamawiającego w wyniku realizacji uprawnień kontrolnych przypadek niespełnienia wymagań,
b) brak możliwości uzyskania przez wykonawcę od zamawiającego dokumentu (referencji lub innego
poświadczenia), który mógłby stanowić dowód w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych
określający, że usługi zostały wykonane należycie,
c) zawiadomienie właściwych organów, w szczególności okręgowego inspektora pracy, o uzasadnionym
podejrzeniu nieprawidłowości w firmie wykonawcy.

1.
2.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …….. co stanowi 5% wartości
łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, w formie ……………………………………..……
Zabezpieczenie przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w szczególności na pokrycie naliczonych przez Dzierżawcę kar umownych.
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3.
4.
5.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.

§ 14
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony.
2. Usługa realizowana będzie przez okres 36 miesięcy.
3. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi – 30 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem
przedłożenia zamawiającemu kopii decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
potwierdzającej, że dzierżawiona przez Wykonawcę kuchnia jako zakład żywienia spełnia konieczne
wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków
4. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w każdym czasie w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności:
a) nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw,
b) innego rodzaju nienależyte, zawinione przez Wykonawcę, wykonywanie umowy,
c) rozwiązania umowy dzierżawy pomieszczeń kuchni, zawartej pomiędzy stronami w związku z
realizacją niniejszej umowy o świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla
pacjentów zakładu zamawiającego.
§ 15
1. 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.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 16
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w miarę
możliwości polubownie a w braku porozumienia będzie Sąd wg właściwości wynikającej z Kpc.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym w/w ustawą przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 18
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 19
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający:

Wykonawca:
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