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Znak sprawy: ZP 01/2018                                                                                                          Załącznik nr 7 do SIWZ    UMOWA  NR ……./2018  zawarta w dniu  ……………r. w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju przy  ul. Kościuszki 14 KRS: 0000045140 NIP: 633-20-02-096 REGON: 000297767, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - lek. med. Henrykę Drużyńską-Skarbek zwanym w dalszej części Zamawiającym  a …………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w…………………………….. ( kod pocztowy:……………..),  przy ulicy .…………………………………………………..., wpisaną do / ewidencjonowaną w ……………………………………………………………… pod numerem ……………………. , o numerach: NIP……………………………………, Regon : ………………………………, reprezentowanym przez: 1. ……………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części Wykonawcą.  W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) strony zawierają umowę następującej treści:  § 1  1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca realizując przedmiot zamówienia publicznego z dnia ……………………. w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuje się do wytwarzania i dostarczania posiłków dla Zamawiającego z zachowaniem warunków określonych w SIWZ oraz niniejszej umowie.  2. Zamawiający zastrzega, iż zakup posiłków będzie realizowany  maksymalnie dla 70  pacjentów dziennie przez maksymalnie 912 dni (2019r – 365 dni, 2020r – 366 dni, 2021r (od I do VI) – 181 dni) i da maksymalnie 63840 osobodni, co daje maksymalnie 191520 posiłków (tj. 63840 śniadań i II śniadań w przypadku diet tego wymagających, 63840 obiadów wraz z podwieczorkiem i kompotem, 63840 kolacji) w okresie trwania umowy, co oznacza, że Zamawiający nie jest  zobowiązany do nabycia od Wykonawcy maksymalnej ilości przedmiotu umowy, a ilość wytwarzanych i dostarczanych posiłków uzależniona jest wyłącznie od potrzeb Zamawiającego.  3. Ilość poszczególnych posiłków uzależniona będzie od ilości pacjentów z nich korzystających.   
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4. Należność za  poszczególne rodzaje posiłków dla jednego pacjenta wynosi: śniadanie i II śniadanie w przypadku diet tego wymagających        - netto ……... zł (słownie: …………………………….)                  - brutto ……... zł (słownie: …………………….…….....) dwudaniowy obiad wraz z  podwieczorkiem i kompotem- netto ……. zł (słownie: ………………)                  - brutto ……... zł (słownie: ……………………..……..) kolacja      - netto ………. zł (słownie: ………………….……….)                  - brutto ……….. zł (słownie: …………………………..).  5. Maksymalna wartość przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2,  wynosi………………………. (63840 osobodni x zł/osobodzień) netto ………….zł (słownie: …………………………………………. ) podatek VAT …………………………. zł (słownie: ………………….. ) brutto ………… zł (słownie: ………………………………………… ).  6. Zamawiający zastrzega sobie  prawo udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 15% posiłków ,stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1 , w cenach jednostkowych określonych w ust. 4, na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie, a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to zrealizować w razie  skorzystania z niego przez Zamawiającego. § 2 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniami składanymi przez Zamawiającego.   2. Posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę własnym środkiem transportu, w termosach i innych szczelnie zamkniętych pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw do Punktu wydawania posiłków. Każdorazowo na prośbę zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Książki kontroli sanitarnej samochodu. Reklamacja co do jakości posiłków będzie składana  ustnie podczas zgłaszania ilości posiłków w dniu następnym i pisemnie w formie Protokołu reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 3. Jadłospis (dla diety podstawowej) będzie ustalany przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany na 4 dni robocze przed wprowadzeniem do realizacji.   4. Wykonawca jest zobowiązany do udostępniania na prośbę Zamawiającego jadłospisów z wyliczeniem kaloryczności,  gramatury i wartości wsadu do kotła dla każdego posiłku.  5. Dostarczanie posiłków odbywać się będzie w każdy dzień kalendarzowy do Punktu wydawania posiłków wskazanego przez Zamawiającego, do rąk upoważnionego pracownika Zamawiającego, który będzie odpowiedzialny za jego odbiór na danej zmianie w następujących porach:      - śniadanie i II śniadanie w przypadku diet tego wymagających – od 620 do 635, w soboty, niedziele i święta  od 630 do 645      - dwudaniowy obiad  wraz z podwieczorkiem i kompotem– od 1110 do 1130  
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     - kolacja – od 1700 do 1730  / dopuszcza się dostawę łącznie z obiadem tj. od 1100 do 1130.      W sytuacji wystąpienia przerw w działalności Szpitala dostawa posiłków na ten okres zostanie wstrzymana, a Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.   6. Wyznaczony przez zamawiającego pracownik z jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 930 dnia poprzedniego telefonicznie przekazywać będzie wykonawcy szczegółowe informacje dotyczące posiłków na dany dzień, tj. ilości posiłków i rodzaje diet. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany diety lub ilości posiłków wyznaczony przez zamawiającego pracownik telefonicznie przekaże wykonawcy korektę posiłków na dany dzień do godziny 900 tego dnia. Korekta będzie obowiązywała od dwudaniowego obiadu wraz z podwieczorkiem i kompotem. Rodzaje diet, które mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy: dieta podstawowa; dieta dziecka małego; dieta  specjalna np.: d. biegunkowa, d. nisko i bogato resztkowa, d. nisko i bogato białkowa, d. miksowana, dieta bezglutenowa, d. niskokaloryczna, d. uczuleniowe na różne produkty; dieta łatwo strawna, dieta cukrzycowa, d. wątrobowa, d. wegetariańska, d. wegańska. Zamawiający dopuszcza wystąpienie innych diet specjalnych, nie wymienionych w SIWZ, w przypadku specjalnych zaleceń lekarskich.  Zapotrzebowanie na posiłki w soboty, niedziele i święta sporządzane będzie szacunkowo i przekazywane telefonicznie w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne do godziny 930. W dni wolne (soboty, niedziele i święta) korekty będą dokonywane telefonicznie do godziny 900.  Zapotrzebowanie na posiłki potwierdzone będzie w formie pisemnej i przekazywane osobie dostarczającej posiłki. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu  sanitarno-epidemiologicznego żywienia oraz za zgodność składu wartościowego,  jakościowego i kalorycznego posiłków wynikających z aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i  Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie dla Zakładów Opieki Zdrowotnej.   8. Posiłki oraz miejsce ich przygotowania muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1541 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.  9. Wykonawca jest zobowiązany do wytwarzania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz zasadami GHP/GMP.  10.  Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji jadłospisów oraz ich urozmaicaniu (np. wg sezonowości, świąt) 
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 11.  Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli żywienia pacjentów pod względem gramatury, jakości, sposobu i warunków przyrządzania posiłków itp. Reklamacja, co do jakości posiłków będzie składana pisemnie.                                                                                                      12. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia podczas kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie przez Inspektora Weterynarii wyrobów  i artykułów mięsnych.  13. Wykonawca musi posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel oraz doświadczenie w żywieniu zbiorowym.  14. Wszelkie reklamacje, co do wadliwego wykonywania usługi, nieterminowej realizacji zamówienia oraz innych zawinień leżących po stronie wykonawcy wskazujących na nienależyte wykonanie umowy składane będą pisemnie.  15. Wykonawca  jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek potraw w zakładzie, w którym potrawy te zostały wyprodukowane. Pobierane próbki są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów. 16. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego odbierania odpadów pokonsumpcyjnych raz dziennie. 17. Przed przyjęciem posiłku Zamawiający dokona kontroli dostawy obejmującej stan opakowań, odpowiednią ilość oraz jakość potraw. W przypadku kiedy Wykonawca nie zrealizuje dostawy zgodnej z zamówieniem ilościowym, bądź przywieziony posiłek jest nieodpowiedniej jakości, Zamawiający ma prawo do reklamacji dostawy, zaś Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia reklamacji w żądanym terminie i czasie, który nie zaburzy ciągłości dostarczania posiłków, tj. w czasie do 30 minut. 18. Zamawiający ma prawo do wizji lokalnej kuchni. Wizje będą przeprowadzane minimum 2 razy w roku. §3 Wartość wsadu do kotła rozumiana jako suma cen netto produktów użytych do przygotowania posiłków obliczona zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i ilości posiłków wynikającymi z SIWZ według cen nabycia nie będzie niższa niż ………….. zł netto na 1 osobodzień i będzie podlegać corocznemu zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.   § 4 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: - jakość posiłków - zgodność świadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i w tym zakresie odpowiada również przed organami inspekcji sanitarnej. - przekazanie Zamawiającemu kopii protokołu kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez uprawniony organ kontrolny. 
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- leczenie pacjenta i związane z tym koszty, powstałe na skutek zatrucia pokarmowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze pacjenta. 2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przy jej wykonywaniu (odpowiedzialność deliktowa), w tym za szkody wyrządzone przez osoby działające pod jego kierownictwem - jak za działania i zaniechania własne.  §5 1. Strony ustalają następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy, z   przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności  z powodów określonych w § 6 ust. 3 w wysokości 20 % maksymalnej szacunkowej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 1 ust. 5  pomniejszonej o wynagrodzenie zapłacone Wykonawcy. b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego następujących zdarzeń: zła jakości posiłków, nieterminowe ich dostarczanie, niezgodność z normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi niezależnie od skutku przewidzianego w § 6 ust. 3, Zamawiający ma prawo nałożyć każdorazowo kary umowne na Wykonawcę wynoszące 10% wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym wystąpiło to zdarzenie za każde tego typu zdarzenie. c) w przypadku niedostarczenia posiłków Wykonawca płaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2000,00 zł brutto niezależnie od ilości niedostarczonych posiłków, d) w przypadku niedostarczenia polis OC w terminach określonych w § 9, Wykonawca płaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2000,00 zł brutto.  2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  3.  W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu umowy w jakimkolwiek okresie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie usługi przez osobę trzecią  na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  § 6 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r.   2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, a w szczególności w razie:     - trzykrotnego stwierdzenia wadliwego wykonania dostawy, 
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    - trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia     - wystąpienia innych zawinionych przez Wykonawcę przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 4. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. § 7 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 2. W czasie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen przedmiotu umowy. 3. Obniżenie ceny za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie.  § 8 1. Zapłata za wykonanie usługi dokonywana  będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej do  siedziby Zamawiającego do 7 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.   2. Zapłata realizowana  będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, będzie protokół wykonania zamówienia w danym miesiącu (stanowiący załącznik nr 1 do umowy), obejmujący odpowiedni miesiąc kalendarzowy, uwzględniający ilość posiłków wytworzonych i dostarczonych należycie i terminowo oraz ceny jednostkowe tych posiłków, podpisany przez Dyrektora Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, bez zastrzeżeń.  § 9 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polisy OC wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki na dzień przed terminem podpisania umowy do godziny 1200. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  Zamawiającemu kopii kolejnych polis OC wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej. 3. Wykonawca na 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania umowy dostarczy wykaz środków transportu dopuszczonych do przewozu posiłków przez Inspekcję Sanitarną wraz z dokumentem, z którego wynika zgoda Inspekcji Sanitarnej na przewóz posiłków.  § 10 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę  umowy w następujących przypadkach: 1) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron, 2) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą 
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postanowić o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności), 3)     wystąpi zmiana podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca, 4) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy, 5) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca wykaże przedstawiając pisemne uzasadnienie zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z dowodami potwierdzającymi wzrost kosztów wykonania zamówienia, 6) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca wykaże przedstawiając pisemne uzasadnienie zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z dowodami potwierdzającymi wzrost kosztów wykonania zamówienia. 2. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy PZP przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w ust. 3, w przypadku zmiany:  a) stawki podatku od towarów i usług,  b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca wykaże przedstawiając pisemne uzasadnienie zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z dowodami potwierdzającymi wzrost kosztów wykonania zamówienia.  3. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane pisemnie w formie aneksu. § 11 1. Wykonawca może zaangażować podwykonawcę do wykonania określonej części zamówienia wymienionej w przyjętej ofercie.  2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 3. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą.  4. Wraz z przekazywaną umową zawartą z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania zleconej części zamówienia.  5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej umowy.  
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6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.  § 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych , oraz Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące.  § 13 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji prowadzonych przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron.  2. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd  powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  §14 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.             ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA                          
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Załącznik nr 1 do umowy nr …../2018    PROTOKÓŁ  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA z dnia …………….     W miesiącu ……………………, Wykonawca zrealizował usługę wytwarzania i dostarczania posiłków dla pacjentów  (dzieci w wieku od 0 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w następujących ilościach: 1. śniadanie i II śniadanie - …………………., 2. dwudaniowy obiad wraz z podwieczorkiem i kompotem- ……………………, 3. kolacja - ……………. Łączna wartość brutto za usługę wynosi - ………………………….    Podpis przedstawiciela Wykonawcy ……………………  Podpis przedstawiciela Zamawiającego …………………… .                
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 Załącznik nr 2 do umowy nr …../2018  PROTOKÓŁ  DOTYCZĄCY  NIEWŁAŚCIWEJ  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA z dnia  ………………………………………….   Opis niezgodności:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   Osoba zgłaszająca: ………………………………………..  Osoba przyjmująca: ……………………………………… 


