
Załącznik nr 6

U M O W A   /Z/2012 - Projekt umowy

zawarta dnia ............... roku

w wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w trybie  przetargu nieograniczonego,   zgodnie  z 
ustawą o zamówieniach publicznych znak sprawy 987/2012, pomiędzy : „ Pro – Medica ” w Ełku 
Sp.  z  o.  o.,  19 – 300  E ł  k,  ul.  Baranki  24;  Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179; Kapitał zakładowy 
16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309
reprezentowanym przez: 

§ ….................................... - …...............................
§ ….................................... - …...............................
§ ….................................... - …...............................

zwanym dalej  Zamawiającym a :

….........................................................................................................
reprezentowaną przez:

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

zwanym  dalej  Wykonawcą
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonywania  usługi w zakresie kompleksowego  żywienia 
pacjentów hospitalizowanych  „Pro Medica” w Ełku  Sp. z o. o. wraz   z najmem pomieszczeń 
do  zapewnienia  usługi  żywienia  pacjentów  z  jednoczesnym  dostosowaniem  istniejących 
pomieszczeń pod kuchnię a będące przedmiotem umowy najmu znajdującymi się w budynku 
szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku, zwane w dalszej części umowy usługą.

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
ze  SIWZ,   Załącznikiem  Nr  1  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  ofertą  przetargową 
Wykonawcy  złożoną  Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
stanowiący załączniki  do niniejszej umowy.

§ 2
Obowiązki stron umowy:

1. Wykonawca  będzie  świadczyć  usługę  kompleksowego  żywienia  pacjentów  zgodnie  z 
wymogami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób ciągły tj. we 
wszystkie dni tygodnia.

2. Przy świadczeniu usługi objętej niniejsza umową Wykonawca zobowiązuje się do zachowania i 
przestrzegania reżimu sanitarno – higienicznego, BHP i p.poż, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą  o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 
dnia 25 sierpnia 2006r (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ) oraz wymogami 
Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04. 2004r w 
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. ze zmianami.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  prawną  i  materialną  wobec  organów kontroli 
sanitarnej z tytułu zaniedbań w powyższym zakresie oraz za nieprawidłową realizacje usługi  
będącej  przedmiotem zamówienia.

4. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki własnymi siłami, na swój koszt i ryzyko,  
codziennie wg harmonogramu uwzględnionego w załączniku nr 1 pkt II ppkt. 5. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do:
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a) prowadzenia  produkcji  posiłków  w  obiekcie  posiadającym  decyzję  właściwego 
terenowo  inspektora  sanitarnego  o  zatwierdzeniu  zakładu  do  produkcji  żywności  i 
prowadzenia usług żywienia pacjentów szpitala;

b) ponoszenia  odpowiedzialności  prawnej  i  materialnej  za  wykonywanie  usługi  przed 
uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej oraz przed Zamawiającym,

c) stosowania  zakupionych  przez  siebie,  preparatów  myjących  i  dezynfekcyjnych 
dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością,

d) ponosić  odpowiedzialność  za  personel,  przeszkolony  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami. Personel ma spełniać wymagania zdrowotne oraz higieniczne niezbędne do 
pracy z żywnością;

e) ubezpieczenia swojej działalności od odpowiedzialności cywilnej obejmującego między 
innymi zdarzenia losowe i zatrucia pokarmowe na minimum 1.200.000,00 zł ogółem

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym za 
narażenie  bądź  spowodowanie  utraty  życia  lub  uszczerbku  na  zdrowiu  osób  trzecich,  w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

7. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie ciągłość żywienia w przypadku 
awarii urządzeń bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających należyte wykonanie 
umowy. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o 
tym Zamawiającego w formie pisemnej.

8. W przypadku wystąpienia  sytuacji,  o  której  mowa w pkt.7,  Wykonawca może realizować 
wykonanie zastępcze wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie 
nastąpi zgodnie z cenami ustalonymi w  § 4.1 niniejszej  umowy, niezależnie od faktycznie 
poniesionych przez Wykonawcę kosztów.

9. Wykonawca jest  zobowiązany do bieżącego informowania  Zamawiającego o poczynionych 
działaniach w ramach zapewnienia ciągłości żywienia jak również o wszelkich sytuacjach gdy 
istnieje  prawdopodobieństwo  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  konsumenta  spowodowanej 
użyciem bądź podejrzeniem użycia niewłaściwej jakości środka spożywczego.

10. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  bieżącej  kontroli  świadczonych  usług  w 
pomieszczeniach  kuchennych,  gdzie  przygotowywane  są  posiłki  dla  Zamawiającego  pod 
względem ilościowym, jakościowym, sanitarno-epidemiologicznym oraz przestrzegania zasad 
GMP, GHP oraz systemu HACCP.

11. Wykonawca  zapewnieni  możliwość  zabezpieczenia  zwiększenia  świadczonych  usług  na 
wypadek sytuacji kryzysowych lub zagrożeń wojennych do 1200 osobodni dziennie z diety 
łatwostrawnej. Za sytuacje kryzysowe lub zagrożenia wojenne rozumie się sytuacje wskazane 
w ustawie z dnia 26.04.2007 r.  Dz. U. 89 poz. 590 o zarządzaniu kryzysowym .

§ 3
Czas trwania umowy:

1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  i  obowiązuje  od  dnia  07.09.2012  r.  do  dnia 
06.09.2019 r.

§ 4
Wynagrodzenie:

1. Za  wykonanie  usługi  będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy  Zamawiający  zapłaci 
Wykonawcy według następujących zależności:

a) dzienna stawka żywieniowa na jedną osobę …............ zł + …...... % VAT tj.  …....... zł 
brutto, ( śniadanie i kolacja po :..........  zł netto+........%VAT tj. ….......zł brutto; 
obiad: …...... zł netto +........%VAT tj. …..........zł brutto)

b) w przypadku niepełnego osobodnia przyjmuje się następujące wartości procentowe 
dziennej stawki żywienia: śniadanie – 25%, obiad – 50%, kolacja – 25%,

2. Całkowita wartość umowy wynosi: …................... zł netto + VAT = …................ zł brutto 
( słownie:................................................................. zł 00/100) zgodnie z Załącznikiem Nr 
4 – oferta i załącznikiem nr 5 – formularz cenowy do oferty.

3. Ceny  nie ulegają  zmianie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem 
możliwości zmiany stawki podatku VAT.
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4. Po upływie   tego okresu ceny mogą ulec  zmianie  nie  częściej  niż  raz  na 12 miesięcy  o 
maksimum  wyrażone  wskaźnikiem   wzrostu  cen  towarów   i  usług  konsumpcyjnych 
ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  za poprzedni rok kalendarzowy.

5. Zmiany ceny powyżej wskaźnika, o którym mowa w ust. 4,   będą mogły nastąpić  tylko po 
wcześniejszym uzgodnieniu ich przez obydwie Strony i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

6. Zmiana cen następuje w formie aneksu do umowy po uprzednim, 14–dniowym pisemnym 
powiadomieniu  i  zaakceptowaniu  zmian  przez Zamawiającego  i  przesłaniu  dokumentacji 
uzasadniającej zmianę. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę na podstawie faktury 
VAT wystawionej po okresie rozliczeniowym, w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia.

8. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.
9. Ilość  zrealizowanych  osobodni  będzie  potwierdzana  przez  osobę  wyznaczoną  przez 

Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości całodziennego wyżywienia w zależności od ilości  

hospitalizowanych  pacjentów  i  poniesie  koszty  wyłącznie  za  faktyczną  ilość  otrzymanych 
posiłków. Wykonawcy  z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe 
poza wynagrodzeniem za faktyczną ilość wydanych posiłków.  

11. Do faktury Wykonawca będzie dołączał specyfikację zbiorczą  wykonanych i  dostarczonych 
posiłków, potwierdzoną przez jego upoważnionego pracownika i pracownika Zamawiającego.

12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swego podpisu.

§ 5
Kary umowne i odpowiedzialność:

Strony ustanawiają  odpowiedzialność za  niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie  zobowiązań 
umownych w formie kar umownych jak poniżej:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 5% wartości  umowy brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy;
2)  w  wysokości  5%  wartości   umowy  brutto  za  rozwiązanie  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym  z  winy  Wykonawcy,  wypowiedzenie  umowy,  bądź  faktycznego 
zaprzestania realizacji umowy z winy Wykonawcy.
3)  w  wysokości  1%  wartości   umowy  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki  w  przypadku 
kilkukrotnych opóźnień w dostarczaniu posiłków, których łączny czas będzie składał się na 
czas wynoszący 1 dobę. Kara ta będzie naliczona niezależnie od zapisu § 5 pkt 1 a;
4)  w  wysokości  500zł  brutto  za  wystawiony  przez  Zamawiającego  Protokół  wadliwej 
dostawy. Protokół  wadliwej  dostawy może być wystawiony gdy Wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami umowy – załącznik nr 1 do SIWZ 
oraz warunkami SIWZ , a w szczególności w przypadkach:

a) nieterminowych dostaw (powyżej 0,5 godziny opóźnienia lub przyspieszenia),
b)dostarczenia  potraw  w:  niewłaściwej  jakości  (smak,  barwa,  wygląd,  dietetyczność),  o 
niewłaściwej temperaturze, o zaniżonej gramaturze,
c)braków ilościowych w dostawie ( po zgłoszeniu tego faktu przez pracownika Zamawiającego ) i  
niedostarczenia brakujących porcji w czasie do 15 minut od zakończenia rozdawania posiłku na  
danym oddziale.
d)stosowanie niższej niż minimalna wartość „wsadu do kotła” średnio na 1 osobę (biorąc pod 
uwagę średnią z dekady)
e)realizowaniu jadłospisów nie odpowiadających wymaganiom Załącznika nr 1 lub bez akceptacji  
Zamawiającego,
f)nieprzestrzegania  uwag  i  zaleceń  Zamawiającego  dotyczących  układania  jadłospisu 
dekadowego, niezgodności przygotowanych posiłków z zaakceptowanym jadłospisem,
g)niewłaściwy  stan  sanitarny  pomieszczeń,  w  których  odbywa  się  produkcja  posiłków  i 
pomieszczeń magazynowanych produktów i surowców oraz zmywalni naczyń stołowych, wkładów 
GN, wózków grzewczych,
h)  zła  jakość  surowców  oraz  niewłaściwy  stan  zastawy  stołowej  ,  wkładów  GN  i  wózków 
grzewczych  stwierdzonych przy kontroli ze strony Zamawiającego
i) nieprzestrzeganie zasad systemu HACCP,
j)niestosowanie się do obowiązujących regulacji prawnych /dyrektyw, rozporządzeń, ustaw/,
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k)za brak pobranej  próby żywieniowej z każdego rodzaju diet i posiłku.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Zamawiający potrąci z faktur wystawionych przez 
Wykonawcę.

3. Niezależnie  od  kar  umownych  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego.

        
§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca  wniesie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  zwanego  dalej 

„zabezpieczeniem”,  w  wysokości …............ 2  % ceny  ofertowej  brutto   tj.  …............  zł 
(słownie: …................... złotych )w formie zadeklarowanej w swojej ofercie w terminie nie 
później niż w dniu podpisania umowy.

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  Zamawiający  będzie  przechowywał  na 
oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zamawiający zwróci  Wykonawcy zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy 
rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Niewniesienie  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  w  terminie  będzie  upoważniało 
Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

 
§ 7

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązana umowy z 3 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nadal  w sposób uporczywy 

uchyla się od należytego wykonywania umowy,
d) Wykonawca  nie  zapewnia  ciągłości  żywienia  pacjentów w sytuacji  awarii  lub  innej 

okoliczności uniemożliwiającej realizacje umowy,
e) Wykonawca utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności,
f) Wykonawca nie rozpoczął  realizacji  przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Zamawiający  ma  prawo  do  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym w  przypadku 

trzykrotnego udokumentowanego rażącego, nienależytego wykonania usługi”
3. Umowa  zostanie  automatycznie  rozwiązana  w  przypadku  rozwiązania  umowy  najmu  nr 

…..................../Z/2012 zawartej w dniu …...............................
4. W razie rozwiązania od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi.
5. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązana umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia,  

gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zamawiającego,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego,
c) Zamawiający uniemożliwia świadczenie usługi Wykonawcy,
d) Zamawiający utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności,
e) Zamawiający zalega z płatnością za wykonywaną usługę za pełne trzy miesiące i nie reguluje  
bezspornych zobowiązań pomimo otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 8
Postanowienia końcowe:
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1. Oferta  Wykonawcy,  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  i  wszystkie  załączniki 
związane z ofertą stanowią integralną część umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego 
oraz  przepisy  ustawy  o  zamówieniach  publicznych  z  uwzględnieniem  treści  specyfikacji  
zamówienia publicznego.

3. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie chyba, że konieczność wprowadzenia 
takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można byłoby przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy.  Zmiany  niniejszej  umowy do swej  ważności  wymagają  formy pisemnej  w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony.

4. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą Sądy właściwe 
miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                            WYKONAWCA :
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