SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

Załącznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY Nr ……….

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym 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 oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 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 Elżbietę Czeszewską - kierownika samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie
z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS, zwanym w treści umowy
Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez …………………………………………………………………………….
zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego M-2373-11/2020 w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2019.1843), zwanej dalej „ustawą”, strony zawierają umowę
następującej treści.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa w zakresie cateringu żywienia dla pacjentów
hospitalizowanych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie formularzem ofertowym
oraz szczegółową oferta cenową, które stanowią załącznik nr 1 oraz 2 do umowy, do
świadczenia na rzecz Zamawiającego usług żywieniowych polegających na
przygotowywaniu i dostarczeniu posiłków, zgodnie z wymogami i standardami
obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem diet indywidualnych
i specjalnych.
Wartość umowy netto wynosi: …………………..………………………………………………
Wartość umowy brutto wynosi: …………………..……………………………………………..
Cena
osobodnia
żywienia
dla
Oddziału
Chorób
Wewnętrznych
wynosi:………………………………
Cena
osobodnia
żywienia
dla
Oddziału
Chirurgii
Jednego
Dnia
wynosi:………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków codziennie, zgodnie z opisanym
schematem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do
umowy, w ramach obu oddziałów w następujących godzinach:
- śniadanie o godz. 8.30
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- obiad o godz. 13.00
- kolacja o godz. 18.00 (wraz ze śniadaniami dla Oddziału Chirurgii Jednego Dnia).
§2
Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki z należytą starannością – przy
zachowaniu odpowiednich warunków higienicznych i wymagań zgodnych z przepisami
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
§3
1. Rodzaje diet oraz ich wartości energetyczne i odżywcze mające zastosowanie przy
sporządzaniu posiłków wyszczególniono w załączniku nr 3 do umowy stanowiącym jej
integralną część.
2. Diety realizowane będą zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, wydanymi po
wizycie lekarskiej.
3. Zgłoszenie ilościowe (z podziałem na diety) posiłków dla pacjentów odbywać się będzie
poprzez przesłanie na maila Wykonawcy (adres e:mail:………………….) każdego dnia
poprzedzającego dostawę do godziny 10:00, przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego (z adresu e:mail:……………..).
4. Ilość, o której mowa w §3 ust.3, zamówionych przez Zamawiającego posiłków wynikać
będzie z ilości hospitalizowanych pacjentów na Oddziale Chorób Wewnętrznych
i Oddziale Chirurgii Jednego Dnia.
5. Wykonawca wraz z zamówionymi przez Zamawiającego posiłkami dostarczy dodatkowo
jeden posiłek - stanowiący próbkę - celem dokonania oceny zgodności z przedmiotem
zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się przesłać do Zamawiającego w wersji elektronicznej (adres
e:mail:…………………), w dzień poprzedzający dostawę, obowiązujący jadłospis na
dany dzień.
7. Wykonawca dostarczy posiłki w sposób gwarantujący zachowanie temperatury
właściwej dla podawanego posiłku.
8. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
…………………………….. tel. ………………..
9. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
………………….……. tel. …………………

1.

2.

1.

§4
Wykonawca winien posiadać wdrożony system HACCP, GMP, GHP, zgodnie
z obowiązującą ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 (t.j.
Dz. U. 2019.1252), zobowiązującą wszystkie zakłady żywienia zbiorowego do wdrożenia
wyżej wymienionego systemu.
Wszelkie urządzenia i sprzęt służący do przygotowywania posiłków muszą być
wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, spełniających wymogi
określone w Dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością (WE NR 1935/2004 z dnia 27 października
2004 r.).
§5
Na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego do wystawionej faktury Wykonawca
załączy oryginały specyfikacji wydanych diet potwierdzone przez osobę upoważnioną
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(wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy) oraz kopie zleceń otrzymanych od
Zamawiającego zawierające rodzaje i ilości poszczególnych diet.
2. Dystrybucja posiłków do łóżek pacjentów leży w gestii Zamawiającego.
3. Odbiór naczyń jednorazowych należy do Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli poprawności
świadczenia usług objętych umową, a w szczególności:
- kontroli jakości i ilości posiłków;
- przeprowadzania sondaży wśród pacjentów dotyczących wydawanych posiłków;
- kontroli sposobu i warunków przechowywania próbek potraw.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do
wszelkich dokumentów na okoliczność przestrzegania wykonania usługi zgodnie
z prawem i wymaganiami w tym zakresie oraz do pomieszczeń, w których wykonywana
jest usługa.
5. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów żywnościowych,
jakościowo odpowiadających potrzebom żywienia szpitalnego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia osobie upoważnionej gramatury
przypadającej na 1 osobę w celu umożliwienia obliczenia wartości odżywczej jadłospisu
dla danej diety.
7. 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 2007r. w sprawie pobierania
i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu
zamkniętego (Dz. U. 2007.80.545).
8. Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym
personelem, aby zapewnić poprawne wykonanie usługi.
9. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest
……... tel. ………. e-mail: ……….
10. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest
……... tel. ………. e-mail: ……
§6
Strony ustalają, że ceny oferowanych posiłków (diet) na dzień podpisania umowy
kształtują się na poziomie cen podanych w ofercie.
2. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów 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.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury za usługi wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym w terminie
30 dni od otrzymania faktury po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności faktury
z warunkami wykonania umowy.
4. Płatności dokonywane będą przelewem na konto Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………….
1.
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5. Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za posiłki dostarczone zgodnie z umową,
w ilości wynikającej z zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego.
6. Wykonawcy z tytułu wykonania umowy przysługiwać będzie wynagrodzenie stanowiące
iloczyn liczby zamówionych posiłków i ceny jednostkowej z 1 osobodzień.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

§7
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, m.in. wynikającą
ze złej jakości wykonania przedmiotu umowy np. w przypadku zatruć pokarmowych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej,
obejmującej zakres przedmiotowy umowy z uwzględnieniem odpowiedzialności za
produkt i wykonaną usługę oraz utrzymanie ubezpieczenia przez okres trwania niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w sposób nieprzerwany dostawę zamówionych
posiłków poporcjowanych w naczynia jednorazowego użytku.
Wykonawca zapewnia, iż posiada środek transportu przystosowany i dopuszczony do
przewozu żywności.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej w dniu zawarcia
umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa szybciej niż termin zakończenia
umowy, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania
umowy ubezpieczenia przedstawić nową polisę lub dokument potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz najpóźniej w dniu upływu terminu płatności, dowód
opłacenia składki ubezpieczeniowej, jeżeli jest płatna w ratach.
Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia lub nie dostarczy
Zamawiającemu kopii polisy lub dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
ubezpieczenia, Zamawiający będzie upoważniony do rozwiązania umowy i naliczania
kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu posiłku w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, na podstawie ustnej lub telefonicznej reklamacji. Wykonawca jest
zobowiązany do wymiany zakwestionowanych posiłków na własny koszt do 1 godziny od
chwili obowiązujących godzin wydawania posiłków.
§8
Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy tj. od dnia ………...…… do dnia …………….
Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku nie posiadania lub nie kontynuowania przez
Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania umowy.
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.
§9
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Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – szczegółowa oferta cenowa
- załącznik nr 3 – zestawienie rodzajów diet
- załącznik nr 4 – specyfikacja wydanych diet
- załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy

ZESTAWIENIE RODZAJÓW DIET

L.p.

Rodzaj diety

Wartość
energetyczna
(kcal)

1

Łatwostrawna

2400-2600

90

95

345

2

Wątrobowa

2200

85

70

380

3

Wrzodowożołądkowa

2400

85

80

345

4

Przeciwmiażdżycowa

2200

80

65

350

5

Niskobiałkowa

2400

50

80

370

6

Wysokobiałkowa

2600

100

70

345

7

Cukrzycowa

1200-2200

10-20 %

20-30 %

50-60 %

8

Kleikowa

1000

20

6

220

9

Herbata + suchary

1050

ok. 18

ok. 7

ok. 210

10

Według zaleceń
lekarskich - dotyczy
diet indywidualnych
lub specjalistycznych
(np. bezmięsna,
bezmleczna,
bezglutenowa)

-

-

-

-

Miejsce:

Zawartość
białka
(gramy)

Zawartość
tłuszczu
(gramy)

Zawartość
węglowodanów
(gramy)

Chirurgia Jednego Dnia
Śniadania

1
2

Kolacja

3 kromki chleba
3 plastry wędliny
3 plastry sera żółtego
masło
Herbata + suchary
SUMA ILOŚCIOWO
SUMA WARTOŚCIOWO
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Załącznik nr 4 do umowy
MIESIĘCZNA SPECYFIKACJA WYDANYCH DIET
W okresie ………………….. wydano następujące ilości poszczególnych diet:

Miejsce:
L.p.

Rodzaj diety

Oddział Chorób Wewnętrznych
Ilość wydanych posiłków
Śniadania

1

Łatwostrawna

2

Wątrobowa

3

Wrzodowo-żołądkowa

4

Przeciwmiażdżycowa

5

Niskobiałkowa

6

Wysokobiałkowa

7

Cukrzycowa

8

Kleikowa

9

Herbata + suchary

10

Obiad

Kolacja

Według zaleceń
lekarskich - dotyczy diet
indywidualnych lub
specjalistycznych (np.
bezmięsna, bezmleczna,
bezglutenowa)
SUMA ILOŚCIOWO
SUMA WARTOŚCIOWO
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Chirurgia Jednego Dnia
Ilość wydanych posiłków
Śniadania

1
2

Kolacja

3 kromki chleba
3 plastry wędliny
3 plastry sera żółtego
masło
Herbata + suchary
SUMA ILOŚCIOWO
SUMA WARTOŚCIOWO

………………………………….
(podpis osoby uprawnionej)
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