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Załącznik nr 5 do SIWZ – WZÓR UMOWY 
 

                                                                                                                                          
                                                     U M O W A Nr A.AT 381/    /2018   /wzór/                                                                                              
                                                                                                        
zawarta w dniu …........ 2018 r. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców  prowadzonym  przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487468, gdzie znajdują się akta 
spółki , NIP 717 183 00 83, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Roberta Lis, zwaną w dalszej treści 
„Zamawiający”, łącznie zwanymi Stronami. 
a 
…................................................................................., NIP …......................., REGON …........................., 
reprezentowaną przez …..............................., zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi przygotowywania posiłków 
dla pacjentów  Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o, Strony zawierają umowę o treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać, gotować i dostarczać posiłki dla hospitalizowanych 

pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego.  

 
§ 2 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) 
wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - 
wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Szczegółowe wymogi zawiera Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami. 

2. Wykonawca oświadcza, ze dysponuje potencjałem kadrowym umożliwiającym mu należyte wykonanie 
zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim lokalem oraz taborem samochodowym niezbędnym 
do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia z należyta starannością i zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

 
§ 3 

1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru posiłków w punktach rozdziału posiłków, własnym staraniem  
i na własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków do kuchenek oddziałowych 
Zamawiającego, przed godziną wydawania posiłków na oddziały w ilościach wynikających z liczby 
hospitalizowanych pacjentów Zamawiającego.  

3. Ustala się następujące godziny dostawy: 
a) śniadanie i II śniadanie o godz. 7:30 – 8:00 
b) obiad 12:30 - 13:00 
c) podwieczorek o godz. 15:00 
d) kolacja i kolacja nocna o godz. 17:30- 17:45 

4. Dostarczanie posiłków do kuchenek oddziałowych prowadzone będzie przez pracowników Wykonawcy 
w obecności pracownika Zamawiającego ciągami komunikacyjnymi wyznaczonymi przez 
Zamawiającego. 

5. Dwutygodniową propozycję menu z uwzględnieniem niezbędnych diet, Wykonawca będzie podawał  
z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem osobie wyznaczonej przez Zamawiającego. 

6. Zlecenie ilościowe (z podziałem na diety) na dany dzień bieżący tzw. osobodzień (obiad, kolacja, 
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śniadanie), Zamawiający będzie podawał Wykonawcy przez wyznaczonych pracowników PCZ  
sp. z o.o. od poniedziałku do piątku do godziny 9.30, a w przypadku sobót i dni świątecznych w dniu 
poprzedzającym do godz. 10.00. 

7. W wyjątkowych sytuacjach osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będzie przekazywała korektę 
zlecenia ilościowego (z podziałem na diety i poszczególne posiłki) o godzinie 10.00 na dzień bieżący.  

 
§ 4 

1. Strony ustalają cenę, zgodną z ofertą: 
Cena netto (bez VAT) 1 os/dzień - kwota cyfrowo w PLN: **………………………………………………………..……….. 
szacunkowa wartość netto – 1 os/dzień ……………… zł x 112 łóżek x 730 dni ……………………………………..….. 
wartość netto słownie:  **………………………..………….…………………..…………………..…….…… złotych i ……./100. 
Szacunkowa wartość brutto wynosi…………………………………………….…., słownie:………………………………………. 

 Cena netto określona w ust.1 jest ceną stałą przez okres  trwania umowy.  
2. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia nie może w okresie obowiązywania umowy 

przekroczyć równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579). 

3. Cena brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana cen w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniającego stawkę VAT. 

4. Zamawiający nie dokona zapłaty za posiłki nie nadające się do spożycia np. nieświeże, surowe, 
niespełniające warunków umowy. 

5. W przypadku dostarczenia posiłków, których mowa w ust. 3 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
telefonicznie na nr ………..…................................. i postawi do dyspozycji Wykonawcy dostarczone posiłki  
i będzie oczekiwał na przybycie Wykonawcy. 

6. Na okoliczność, o której mowa w ust.4 zostanie sporządzony protokół z udziałem obu stron. 
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 godzin 

dostarczyć posiłki-stosowne do pory dnia – nadające się do spożycia. 
 

§ 5 
1. Ustala się miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiące kalendarzowe przy czym pierwszy 

okres rozliczeniowy liczony będzie od 30 kwietnia 2018 do 31 maja 2018 roku.  
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy za każdy okres rozliczeniowy Zamawiający zapłaci  

w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury VAT, w formie polecenia przelewu  na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. W fakturze winna być podana ilość  posiłków z podziałem na rodzaj za okres 
rozliczeniowy. 

3. Do faktury Wykonawca każdorazowo dołączy w formie załącznika zestawienie  wydanych każdego dnia 
w miesiącu ilości śniadań, II śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji  z podziałem na szpitale - 
Poniatowa,  Opole Lubelskie. 

 
§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli pod względem sanitarno – epidemiologicznym 
zarówno kuchni Wykonawcy, jak i pojazdu(ów) do transportu żywności oraz pojemników w których 
dostarczana jest żywność.  

2. Zamawiający w każdej chwili może wnioskować o przeprowadzenie kontroli Inspekcji Sanitarnej                 
w kuchni Wykonawcy.  

3. W przypadku wydania stosownych zaleceń Inspekcji Sanitarnej Wykonawca będzie zobowiązany do 
pobierania u Zamawiającego prób żywieniowych z każdego posiłku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu dokonywania bieżącej 
organoleptycznej oceny jakości podawanych posiłków, a Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych 
umożliwienia kontroli pod względem sanitarno-epidemiologicznym. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest do udostępnienia nieodpłatnie upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego 
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jednej porcji każdego posiłku do degustacji.  
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia aktualnego 

zaświadczenia Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych, dotyczących produkcji posiłków 
w kuchni Wykonawcy dla odbiorców zewnętrznych oraz aktualnych zaświadczeń i badań pracowników 
zgodnie z obowiązującym prawem.  

6. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej 
potwierdzające, że środki transportu Wykonawcy wykorzystywane do realizacji zamówienia spełniają 
wymogi dotyczące przewozu posiłków.  

7. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego wyniki badań mikrobiologicznych  
w zakresie skuteczności mycia i dezynfekcji sprzętu służącego do produkcji przedmiotu zamówienia. 
Badania przeprowadzane są co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym na koszt Wykonawcy.  

8. Zamawiający ma prawo do kontrolowania gramatury ilości dostarczanych posiłków zgodnie  
z jadłospisem oraz kontrolowania prawidłowości wykonywania umowy i sporządzania protokołów 
kontroli.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych surowców, przebiegu procesów 
technologicznych oraz norm dziennych racji pokarmowych.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności rodzaju posiłku z zamówioną dietą oraz 
wielkości porcji.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zwrotu żywności w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości jakościowych na podstawie Protokołu rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych 
posiłków muszą być w trybie pilnym dostarczone właściwe.  

12. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiający będzie miał prawo wstępu do pomieszczeń,  
w których Wykonawca przygotowuje i prowadzi dystrybucję posiłków w każdym czasie w trakcie 
trwania umowy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnić te pomieszczenia Zamawiającemu w celu 
kontroli. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie: 
1) zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym (tzw. 

gramówka) i jakościowym i ilościowym, w szczególności wsadu do kotła; 
2) odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków: 

a. potrawy kuchni ciepłej: 
- Zupa 85 °C +/- 3°C 
- Drugie danie 75 °C +/- 3°C 
- Napoje ciepłe 85 °C +/- 3°C 

b. potrawy kuchni zimnej (sałatki, surówki, sosy i inne) 4 °C +/- 2°C 
 

§ 7 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.  
2. Podstawę do obliczania kar umownych stanowi średnie wynagrodzenie brutto Wykonawcy, obliczone 

na podstawie wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy przed zdarzeniem uzasadniającym nałożenie 
kary. 

3. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
3.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) trzykrotne w danym miesiącu, nie wydanie posiłków w godzinach ustalonych umową                   
w wysokości 2%,  

b) trzykrotną  w danym miesiącu, dzienną kaloryczność posiłków niższą od 2500 kalorii  
w wysokości 3%,  

c) trzykrotne w danym miesiącu, stwierdzenie niższej temperatury posiłków w wysokości 10%,  
d) zaniżanie kaloryczności -stwierdzone 6 (sześć) razy w danym miesiącu, w wysokości 30%. 

Do uchybień, o których mowa powyżej należą:  
a) niezgodność dostarczanych na oddziały porcji z zapotrzebowaniem, 
b) niewłaściwa gramatura,  
c) nieestetyczny wygląd, zapach i podanie posiłku, 
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d) negatywne uwagi: bieżące personelu i pacjentów, zawarte w zeszytach uwag o żywieniu (po 
ocenie zasadności uwagi), 

e) brak wizualnej czystości termoportów, naczyń i sztućców, 
f) brak codziennego jadłospisu, 
g) nieestetyczny i nieschludny wygląd pracowników Wykonawcy dostarczających posiłki – ubrań 

ochronnych, rąk i paznokci, 
h) niezgodność dostarczanych naczyń i sztućców z ilością zamówionych posiłków/pacjentów, 
i) dostarczenie posiłków przeterminowanych (w opakowaniach producenta zawierających termin 

przydatności do spożycia),  
j) niestosowanie zasad HACCP, 
k) niewłaściwy stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń kuchni, trybu przygotowywania 

posiłków, mycia i wyparzania naczyń, termosów, wózków do transportów itp., 
l) niewłaściwe mikrobiologiczne próby czystościowe, 
m) naruszenie zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych 

 
§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 30 kwietnia 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku. 
2. Termin o którym mowa , może uleć skróceniu lub wydłużeniu o stosowny czasookres w związku z treścią 

§ 4 ust. 2. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę z postanowień umowy, w szczególności § 2, 3, 6 oraz Załącznika nr 1 do SIWZ.  

 
§ 9 

Koszty leczenia pacjenta, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego lub/i innego uszczerbku  
na zdrowiu  z winy Wykonawcy, a także związane z zatruciem pokarmowym lub/i innym uszczerbkiem  
na zdrowiu roszczenia pacjenta będą obciążały całkowicie Wykonawcę. 
 

§ 10 
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż Zamawiający (będąc świadom wpływu na środowisko 
naturalne oraz czując się zobowiązanym do systematycznej poprawy oddziaływania na otoczenie 
przyrodnicze i społeczne) wdrożył system zarządzania środowiskowego według normy  EN ISO 14001:2004.  
 

§ 11 
1. Wykonawca jest ubezpieczony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na sumę wynoszącą 

…......................zł.  Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej 

działalności w sytuacji kiedy polisa, o której mowa w ust 1. została zawarta na okres inny niż okres 
trwania przedmiotowej umowy.  

3. Aktualna polisa zostanie przedłożona niezwłocznie po wygaśnięciu polisy, o której mowa w ust. 1. 
 

§ 12  
Strony są zgodne co do tego, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Usługi przygotowywania 
posiłków dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o z siedzibą w Opolu Lubelskim                             
w szczególności Załącznik nr 1 do SIWZ,  oferta Wykonawcy z dnia ………...............  roku i niniejsza umowa 
stanowią jedną całość. 
 

§13 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 
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1.1. zmiany ilości pacjentów, wówczas proporcjonalnie do ilości pacjentów ulegnie zmianie 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

1.2. konieczności zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez 
strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był 
dokonany wybór Wykonawcy; 

1.3. zmiany obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których regulacje wpływają  
na prawa i obowiązki Stron, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 
stanu prawnego;  

1.4. w zakresie zmiany przepisów dotyczących podatku od towaru i usług VAT; 
1.5. konieczności zmiany osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonywania 

przedmiotu umowy; 
1.6.  zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy; 
1.7. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                         
o udzielenie zamówienia. 

1.8. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia               
i    niemożliwego do zapobieżenia. 

1.9. niewyczerpania wartości umowy w terminie jej obowiązywania – wówczas w drodze aneksu 
można przedłużyć umowę maksymalnie o 6 miesięcy do wyczerpania wartości umowy. 

1.10. dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 
ust.1 Pzp 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin 
wprowadzenia.  

 
§14 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców /z 
udziałem podwykonawców*: ……………… (nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres prac)*. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób / podmiotów, którym powierza wykonanie 
określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 
§ 15 

W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
Zamawiający Wykonawca 


