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          Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                              PROJEKT                                              
               



UMOWA  NR ………..


zawarta w dniu ……………………. w Koszalinie, pomiędzy: 


Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                  w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru  Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439,      akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  669-21-91-946;  REGON:  330904973
reprezentowanym przez  ……………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,

a

.......................................................... z siedzibą ............................................
reprezentowanym przez .................................................................................
zwanym w  treści umowy Wykonawcą.

         

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 5/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655 z późn. zm.) strony zawierają umowę          o treści następującej:

§ 1
	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, do świadczenia usług żywieniowych polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Słupsku przy ul. Lelewela 58.
	Wykonawca zobowiązuje sie do dostarczania posiłków codziennie w godzinach:


- śniadanie 			na godz.   8.45
- obiad			na godz. 12.30
- kolacja			na godz. 17.00

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i transportować posiłki z należytą starannością – przy zachowaniu odpowiednich warunków higienicznych i wymagań zgodnych 
z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywieniu.


§3
	Rodzaje diet oraz ich wartości energetyczne i odżywcze mające zastosowanie przy sporządzaniu posiłków wyszczególniono w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym jej integtralną część.

Diety realizowane będą zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, wydanymi po wizycie lekarskiej. Dane o rodzaju i ilości poszczególnych diet będą przekazywane ustnie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
	Diety zgłaszane będą rano przy pobieraniu pierwszego posiłku, tj. śniadania lub w trakcie dnia po zaleceniu lekarza.
§4
	Na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego do wystawionej faktury Wykonawca załączy oryginały specyfikacji wydanych diet (wzór stanowi załącznik  nr 2 do umowy).
	Strony ustalają, że rozliczenia będą się odbywać wg zasady: dzień przyjęcia pacjenta 
i dzień jego wypisu ze szpitala będzie liczony jako jeden osobodzień.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli poprawności świadczenia usług objętych umową, a w szczególności :
	kontroli jakości i ilości posiłków
przeprowadzania sondaży wsród pacjentów dotyczących wydawanych posiłków
kontroli sposobu i warunków przechowywania próbek potraw.
	Wykonawca obowiązany jest do udostępnienia kierownikowi ZPO gramatury przypadającej na 1 osobę w celu umożliwienia obliczenia wartości odżywczej jadłospisu dla danej diety.
	Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku, według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania 
i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545).
§ 5
	Strony ustalają, że ceny oferowanych posiłków (diet) na dzień podpisania umowy kształtują się na poziomie cen podanych w ofercie.
	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w okresie trwania umowy może ulec zmianie (podwyższeniu) jeden raz w roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. Zmiana wynagrodzenia wymaga zgody obu stron umowy. 
	Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury za usługi wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności faktury 
z warunkami wykonania umowy.

Płatności dokonywane będą przelewem na konto Wykonawcy…………………………
………………………………………………………… ……………………………………
	Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
§ 6
	Umowę zawiera się na czas określony od  01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
	Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić za uprzednim wypowiedzeniem przez każdą ze stron.
	Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc i liczy się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
	W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego, w ocenie Zamawiającego, wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy powierzy wykonanie tych usług osobom trzecim. Koszt zleconych usług obciąża  
w całości Wykonawcę.

§ 7
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9
Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
§11
Integralną część umowy stanowią:
- załącznik nr 1 – Zestawienie rodzajów diet
- załącznik nr 2 - Wzór specyfikacji wydanych posiłków.
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