
UMOWA nr SPZOZ KP 2300/14/20

Zawarta w dniu ……………………………...……… 2020r. w Grodzisku Wielkopolskim
pomiędzy:
1. Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Grodzisku  Wlkp.,  ul.  Mossego  17,

62-065 Grodzisk Wlkp., wpisanym do rejestru  przez Sąd Rejonowy Poznań  – Nowe Miasto i  Wilda
w Poznaniu,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000009436
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………..– ……………………………..., 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
a

2. ……………………………………………………………………….  wpisanym  do  rejestru  przez
……………………………………………… pod numerem  KRS ……………………. reprezentowanym
przez:

............................................................. – ................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Wykonawcą, 

o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy 

1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  zgodnie  z  własną  ofertą  z  dnia
………………………………………….r.   złożoną  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego nr  SPZOZ.KP.2300/14/20  do  świadczenia  własnym nakładem sił  i  środków usługi  w
zakresie  codziennego,  całodobowego przygotowywania  i  sukcesywnego  dostarczania  posiłków dla
pacjentów szpitala Zamawiającego położonego  przy ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
określonego w załączniku  nr 1, będącym integralną częścią umowy. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  we  własnym  zakresie  niezbędne  pomieszczenia,
urządzenia,  narzędzia,  materiały,  surowce  oraz  środki  transportowe  niezbędne  do  prawidłowej
realizacji Usług składających się na przedmiot niniejszej Umowy. 

3. Świadczenie usługi w zakresie produkcji posiłków, o których mowa w ust.1 odbywać się będzie w
kuchni Wykonawcy znajdującej się w …………………….. przy ul. ………………………………....
Wykonawca posiada stosowną decyzję o zatwierdzeniu zakładu i zaświadczenie o wpisie do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie
kuchni cateringowej zgodnie ze standardami HACCP i posiada zezwolenie na produkcję posiłków w
oparciu o surowce i półprodukty oraz produkcję w systemie cateringowym wraz z dostarczaniem do
odbiorców zewnętrznych 

4. Świadczenie usługi w zakresie dowozu posiłków, o których mowa w ust.1 odbywać się będzie:
 samochodem dostawczym marki:…………………. o nr rej. ……………………………………...

o ładowności: ………………………….., spełniającym wszystkie stosowne wymagania odnośnie
przewozu środków spożywczych i posiadającym aktualną pozytywną decyzję dopuszczającą do
przewożenia żywności wydaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 lub ………………………………………………………………………………………………….

§2
Okres obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 września 2020r. do dnia  31 sierpnia 2022r.
2. Możliwe  jest  przedłużenie  okresu  obowiązywania  Umowy  na  okres  maksymalnie  6  miesięcy  w

przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 5. 
3. Zamawiający  przewiduje  szacunkową  roczną  ilość  posiłków  składających  się  na  całodobowe

wyżywienie pacjentów w liczbie ok. 34.000 osobodni oraz dodatkowo ok. 4.000 podwieczorków dla
diabetyków.  Rzeczywiste  ilości  zamówionych  przez  Zamawiającego  posiłków  wynikać  będą  z
bieżących  potrzeb  Zamawiającego  uzależnionych  do  zmieniającej  się  liczby  pacjentów  na
poszczególnych oddziałach szpitalnych.  Wykonawca oświadcza,  iż  nie  będzie miał  w stosunku do
Zamawiającego  żadnych  roszczeń  z  tytułu  zamówienia  przez  Zamawiającego  w  okresie
obowiązywania niniejszej  Umowy mniejszej  ilości  posiłków niż wynikałoby to  z przyjętego przez
Zamawiającego szacunku. 

4. Dane dotyczące położenia oraz struktury łóżek na oddziałach szpitala Zamawiającego określonego w §
1 ust. 1, do których mają być dostarczane posiłki znajdują się w załączniku nr 1 do Umowy.
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5. Realizacja przedmiotowej umowy w latach następnych nastąpi w przypadku zaplanowania wydatków
na przedmiot zamówienia w planie finansowym na lata następne. 

§3
Zobowiązania Wykonawcy  i Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 
a) przygotowywanie dekadowych jadłospisów w zakresie diety normalnej i lekkostrawnej oraz przed-

stawianie ich do zatwierdzenia dietetykowi Zamawiającego, co najmniej na trzy dni przed plano-
wanym rozpoczęciem obowiązywania danego jadłospisu z podaniem dokładnych nazw produktów
(nazw wędlin, zup, drugich dań itp.); 

b) przyjęcie dziennych zapotrzebowań na posiłki składanych przez oddziały szpitalne Zamawiającego
zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt 4. Załącznika nr 1 do Umowy; 

c) przygotowanie własnym nakładem sił i środków posiłków, z podziałem na diety, według zatwier-
dzonego przez Zamawiającego jadłospisu i zgłoszonych zapotrzebowań ilościowych i dietetycz-
nych z poszczególnych oddziałów szpitalnych zgodnie z normami i zasadami określonymi w pkt 2.
Załącznika nr 1 do Umowy; 

d) umieszczenie posiłków w stosownych pojemnikach – termosach (dla potraw ciepłych i surówek) i
koszach lub innych pojemnikach (dla hermetycznie zapakowanych jednoporcyjnych pakietów zim-
nych) z odpowiednim podziałem na diety oddzielnie do każdej z kuchenek oddziałów: wewnętrz-
nego, ginekologiczno-położniczego, chirurgicznego, AiIT. Sposób pakowania posiłków określony
został w pkt 3. Załącznika nr 1 do Umowy; 

e) dostawy posiłków kosztem i staraniem Wykonawcy za pomocą transportu spełniającego odpowied-
nie wymogi sanitarne . Cena transportu wkalkulowana będzie w cenę posiłków; 

f) pobieranie i stosowne przechowywanie próbek posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lo-
dówkach przez okres 72 godzin zgodnie z właściwymi przepisami prawa; 

g) przewóz wyżej wymienionych pojemników i ich dostarczenie do drzwi oddzielających dane od-
działy szpitalne od wewnętrznych ciągów komunikacyjnych (korytarzy) szpitala Zamawiającego w
określonych godzinach zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt 5. Załącznika nr 1 do
umowy; 

h) odbiór pustych pojemników i termosów po transportowanych posiłkach, ich mycie i dezynfekcja; 
i) odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych – dostarczenie stosownych pojemników;
j) prowadzenie na bieżąco własnej ewidencji ilości dostarczonych posiłków z podziałem na śniada-

nia, obiady, kolacje, podwieczorki, diety i osobodni (zestawienie zbiorcze zatwierdzane przez die-
tetyka Zamawiającego). 

k) Wykonawca dostarczy do użytkowania zastawy stołowe i sztućce według potrzeb na oddziały szpi-
talne. Zamawiający podpisze stosowne potwierdzenie przekazania zastawy i sztućców. 

l) Wykonawca zapewni  możliwość zamówienia odpłatnego całodziennego wyżywienia (śniadanie,
obiad, kolacja) dla członków rodzin i opiekunów prawnych pacjentów przebywających na oddzia-
łach szpitalnych płatnych gotówką.

m) Wykonawca zapewni możliwość zamówienia odpłatnych obiadów dla pracowników Zamawiające-
go.

2. Wykonawca będzie realizował czynności określone w ust. 1. zachowując należyte wymogi sanitarno-
epidemiologiczne, zwłaszcza w zakresie higieny osobistej personelu oraz warunków przygotowania,
pakowania  i  transportu  posiłków.  Wykonawca odpowiada  w zakresie  wykonywanych przez  siebie
czynności bezpośrednio przed zewnętrznymi organami nadzorczo – kontrolnymi za utrzymanie w trak-
cie wykonywanych przez siebie czynności należytego reżimu sanitarnego zgodnego z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne dokumenty uprawniające do produkcji i transportu żywno-
ści  oraz  odpowiednie  świadectwa  zdrowia  własnych  pracowników kwalifikujące  do  wykonywania
czynności określonych w ust. 1. Ww. dokumenty Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żąda-
nie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Zamawiającego należeć będzie w szczególno-
ści: 

a) zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę dekadowych jadłospisów w terminie umożliwia-
jącym rozpoczęcie przygotowywania posiłków na ich podstawie; 

b) przygotowanie i zgłoszenie telefoniczne Wykonawcy dziennych zapotrzebowań na posiłki zgod-
nie z harmonogramem przedstawionym w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy;
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c) odbiór pojemników z posiłkami w wyznaczonych porach zgodnie z harmonogramem przedsta-
wionym w pkt 5. Załącznika nr 1 do Umowy; 

d) porcjowanie posiłków ciepłych oraz wydawanie posiłków pacjentom z wykorzystaniem dostar-
czonych przez Wykonawcę zastawy stołowej i sztućców; 

e) przekazanie Wykonawcy pustych pojemników na posiłki (termosy i koszy) celem ich mycia, zde-
zynfekowania i ponownego użycia; 

f) przekazanie Wykonawcy resztek pokonsumpcyjnych celem ich utylizacji; 
g) składowanie odpadów po opakowaniach jednoporcyjnych pakietów zimnych (do momentu ich

odbioru przez podmiot trzeci uprawniony do odbioru i utylizacji odpadów); 
h) prowadzenie własnej ewidencji ilości wydanych posiłków z podziałem na diety i oddziały szpital-

ne. 
5. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stałą możliwość telefonicznego kontaktu z dietetykiem Wyko-

nawcy również w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 
6. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować będzie: 

a) a) ze strony Zamawiającego: Karolina Kaczor- Dietetyk: 780 970 300 i …………………...
b) b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………...

§ 4
Odpowiedzialność Wykonawcy  za szkody i ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  w  przypadku  wyrządzenia  szkód
pacjentom,  w  tym  szkód  osobowych  i  majątkowych,  a  także  szkód  w  przedmiotach,  sprzęcie  i
aparaturze  medycznej  Zamawiającego,  gdy  szkody  te  będą  następstwem  uchybień  i  zaniedbań
personelu  Wykonawcy  w  wykonywaniu  obowiązków,  a  w  szczególności,  jeżeli  szkoda  będzie
skutkiem  świadczenia  usług  w  sposób  niezgodny  z  niniejszą  umową  oraz  opisem  przedmiotu
zamówienia.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie niższej niż
400.000 zł i będzie posiadał ww. ubezpieczenie przez cały okres wykonywania umowy.

3. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię wymaganej
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodami opłacenia składki oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Jeżeli  polisy  ubezpieczeniowe  wystawiane  będą  na  okresy  roczne,  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedstawić wznowienie polisy w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

4. Wymagany zakres ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  (reżim deliktowy, kontraktowy, zbieg roszczeń) z

tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia oraz wprowadzania produktu do obrotu,
b) odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  na  osobie  (rozstrój  zdrowia,  uszkodzenie  ciała,  śmierć

poszkodowanego), szkody na mieniu (uszkodzenia, zniszczenia) oraz ich następstwa,
c) odpowiedzialność cywilna za szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz utraconych korzyści

(lucrum cessans)
d) odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa,
e) odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w  wyniku  chorób  zakaźnych  i  zatruć  pokarmowych  w

szczególności salmonella, czerwonka lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową,
f) odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  wyrządzone  przez  podwykonawców  (jeżeli  wykonawca

powierzy wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom),
g) OC za produkt rozszerzony o zachorowania osób wynikłe ze spożycia posiłków przygotowanych

przez Wykonawcę.
5. Czasowy zakres pokrycia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialnością Zakładu

Ubezpieczeń objęte winny być roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych
w  okresie  ubezpieczenia,  choćby  zostały  zgłoszone  po  tym  okresie,  jednakże  przed  upływem
kodeksowego terminu przedawnienia, przy czym:
a) szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe  wskutek śmierci,  uszkodzenia ciała lub

rozstroju  zdrowia,  a  także  utracone  korzyści  poniesione  przez  poszkodowanego,  które  mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 

b) szkoda rzeczowa to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo
nieruchomości  poszkodowanego,  a  także  utracone  korzyści  poszkodowanego,  które  mógłby
osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone.
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6. W przypadku, gdy polisa zawarta przez Wykonawcę nie zawiera wymaganego w ust. 1. oraz ust.4 i 5
niniejszego  paragrafu  zakresu  ubezpieczenia,  Zamawiający  potraktuje  to  jako  brak  dostarczenia
ubezpieczenia i naliczy karę umowna określoną w § 7 ust. 1 lit. d). 

§5
Wynagrodzenie z tytułu umowy 

1. Za  świadczenie  usług  stanowiących  przedmiot  niniejszej  Umowy  ustala  się  wynagrodzenie
odpowiadające  iloczynowi  faktycznie  dostarczonych  posiłków  (w  rozbiciu  na  śniadania,  obiady,
podwieczorki  i  kolacje)  i  stawki  netto  za  dostarczenie  jednego  posiłku  dla  jednego  pacjenta
(osobodzień)  wg  stawki  wynikającej  z  oferty  Wykonawcy wyszczególnionej  w pkt.  2  i  3  umowy
poniżej. Do tak obliczonego wynagrodzenia zostanie doliczona przez Wykonawcę kwota podatku VAT
wg aktualnie obowiązującej stawki.

2. Uśrednioną  stawkę  netto  za  jeden  osobodzień  ustala  się  na  kwotę  ………………. zł  (słownie:
……………... złotych ………….../100.)

3. 100% wartości posiłku całodziennego stanowi dieta podstawowa i lekko strawna określone  w pkt 2.
Załącznika nr 1 do Umowy. Poszczególne posiłki będą rozliczane zgodnie z poniższym schematem w
stosunku do stawki określonej w ust. 2 powyżej:
a) śniadanie: …….% wartości posiłku całodziennego (osobodnia), tj. ………...zł netto,
b) obiad: ……..% wartości posiłku całodziennego (osobodnia), tj. ………...zł netto,
c) kolacja: …….. % wartości posiłku całodziennego (osobodnia), tj. …………zł netto,

dla pacjentów chorych na cukrzycę dodatkowo:
d) podwieczorek: ……….% wartości obiadu, tj. ………….zł netto.

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu niezmienność  uśrednionej  stawki netto,  o  której  mowa w
ust.2. przez okres obowiązywania Umowy i stawek określonych w ust. 3.

5. Wartość niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wynosi:
a) ……………………... zł netto (słownie: …………………………………..złotych ….../100) która

odpowiada sumie iloczynów:
▪ uśrednionej  stawki  netto  określonej  w  ust  2.  i  przybliżonej  ilości  osobodni  w  okresie

obowiązywania umowy (34.000 osobodni) oraz 
▪ uśrednionej stawki za 1 podwieczorek netto i przewidywanej rocznej ilości podwieczorków dla

diabetyków (4.000) 
b) …………………... zł brutto (słownie: …………………………………..złotych ….../100)

która  odpowiada  wartości  netto  umowy  określonej  w  ust.  5  ppkt  a)  powiększonej  o  kwotę
należnego podatku VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

6. Kwota wynagrodzenia za 1 osobodzień oraz 1 podwieczorek podane w ust. 2. i 3. obejmują wszelkie
koszty,  jakie  będzie  musiał  pokryć  Zamawiający  w związku  z  wykonywaniem przez  Wykonawcę
niniejszej Umowy.

7. Okresem  rozliczeniowym  z  tytułu  świadczenia  usługi  jest  dekada  -  dziesięć  dni  kalendarzowych.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  Zamawiającemu  w  terminie  do  10  dni  po
zakończonym okresie rozliczeniowym faktury wraz z zestawieniem zbiorczym, o którym mowa w § 3.
ust 1.pkt j) Umowy, wystawionej za dany okres rozliczeniowy.

8. Warunki rozliczenia się stron muszą być w pełni  zgodne z warunkami podanymi w Ogłoszeniu o
zamówieniu oraz ofercie Wykonawcy.

9. Zapłata za dostarczone posiłki następować będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury
po zakończeniu okresu rozliczeniowego przelewem bankowym na wskazane konto w terminie do ……
dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury i  potwierdzeniu zgodności
wyszczególnionych ilości posiłków przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (dietetyka). Za
prawidłowo  wystawioną   fakturę  uważa  się  dokument  wystawiony  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa, bez błędów rachunkowych wraz z kompletem dokumentów określonych w ust. 7.  

10. Termin zapłaty uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Faktura VAT winna być wystawiona na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. 
12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada  NIP 995-00-36-856
13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….
14. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym oraz Wykonawcą będą dokonywanie w złotych polskich. 
15. Wykonawca,  pod   rygorem nieważności,  nie  może  bez  pisemnej  zgody Zamawiającego  oraz  jego

podmiotu tworzącego  przenieść wierzytelności wynikającej  z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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16. W przypadku  zwłoki  z  zapłatą  za  daną  dostawę  Wykonawca  ma prawo do  naliczania  odsetek w
ustawowej wysokości.

17. W  przypadku  zwłoki  z  zapłatą  za  wykonane  usługi  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do
negocjowania dalszego odroczenia terminu płatności oraz wysokości naliczanych odsetek w ustawowej
wysokości.

18. W przypadku powstania opóźnienia w płatnościach, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą
zaliczane  w pierwszej  kolejności  na poczet  należności  głównej,  a  dopiero w dalszej  kolejności  na
poczet należności ubocznych, a zwłaszcza odsetek. 

§6
Sprawdzenie  poprawności wykonania przedmiotu umowy 

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ustawicznego  sprawdzania  prawidłowości  wykonywania
Umowy  przez  Wykonawcę  (kontrola  wykonania  Umowy).  Przedstawiciele  Zamawiającego  mają
prawo  do  wyrywkowej  kontroli  posiłków przeznaczonych  dla  pacjentów,  w  tym ich  degustacji  i
pobierania próbek oraz mogą być obecni przy ich produkcji i pakowaniu do pojemników w kuchni
Wykonawcy oraz ładunku i rozładunku.

2. Kontroli, o której wyżej mowa dokonuje dietetyk Zamawiającego lub powołana przez Zamawiającego
Zakładowa Komisja Kontroli Jakości Żywienia i sporządza z niej protokół. Protokoły pokontrolne są
podpisywane  przez  odpowiednio  umocowanego  przedstawiciela  Zamawiającego  i  przekazane
Wykonawcy.

3. Wykonawca  w  przypadku  kontroli  przeprowadzonej  przez  upoważnione  do  tego  celu  służby
zewnętrzne zobowiązany jest przekazać jej wyniki Zamawiającemu w formie kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odmowy  odbioru  posiłków  zimnych,  o  odrażającym  zapachu,
niedopieczonych,  niedogotowanych,  zanieczyszczonych  oraz  wyglądających  na  nieświeże.
Zakwestionowane posiłki podlegają wymianie na wyłączny koszt Wykonawcy. 

§7
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) jednorazowej negatywnej oceny wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy stwierdzonej w

protokole z kontroli, o którym mowa w § 6 ust. 2. Umowy - w wysokości 0,1% wartości brutto
Umowy określonej  w §  5 ust  5  pkt  b)  za  każdy przypadek,  w którym wystąpiła  stwierdzona
nieprawidłowość;

b) wypowiedzenia  przez  Zamawiającego  Umowy z  przyczyn leżących  po stronie  Wykonawcy w
trybie opisanym w § 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Umowy w wysokości 10% wartości brutto Umowy
określonej w § 5 ust 5 pkt b) Umowy,

c) w przypadku opóźnienia w dostarczaniu posiłków za każdą 1 godzinę opóźnienia Zamawiający
naliczy karę w wysokości 0,1 % wartości brutto Umowy określonej w § 5 ust 5 pkt b)

d) opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w
wysokości 100,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia
składki,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy określonej
w § 5 ust 5 pkt b) Umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążającą
na kwotę kary umownej wynikającej z zapisów niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonane usługi.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wartość
kar umownych. 

§8
Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy poprzez jednostronne wypowiedzenie
umowy w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca dopuszcza się naruszenia istotnych postanowień
Umowy, w szczególności dotyczących jakości świadczonych usług (np. jakości i ilości dostarczanych
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posiłków,  ich  wymaganych  temperatur,  terminowości  i  warunków  sanitarnych  dostaw  lub
powtarzającego się zaniżania przewidzianej gramatury posiłków).

2. Formalną podstawą do rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 1 jest
stwierdzenie na podstawie wyników kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej opisanej w § 6 wystąpienia
trzech przypadków nieprawidłowości opisanych w ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy poprzez jednostronne wypowiedzenie
umowy w trybie  natychmiastowym,  gdy  Wykonawca  w odpowiedzi  na  wezwanie  nie  przedstawi
wymaganego dowodu ubezpieczenia w określonym przez Zamawiającego w § 3 niniejszej  umowy
zakresie. 

4. W razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w
interesie  publicznym,  czego  nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy. 

§9
Rękojmia  za wady fizyczne i prawne 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i  prawne wszelkich materialnych
rezultatów wykonywanych przez siebie usług.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów
usługi będącej przedmiotem umowy z opisem przedmiotu Umowy.

§10
Zmiana stron umowy 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę  trzecią praw i  obowiązków wynikających z Umowy,  w
całości lub w części bez pisemnie wyrażonej zgody Zamawiającego. 

2. W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków dla
pacjentów we własnym zakresie, Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego zobowiązany będzie
do  zapewnienia  we  właściwym czasie  wyżywienia  pacjentów szpitala  Zamawiającego,  zgodnie  z
warunkami Umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

3. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze
usługi innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami zamówienia zastępczego. 

§11
Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych  między  nimi,  a  wynikających  z  Umowy  lub  pozostających  w  pośrednim  bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli  po 14 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji,  Zamawiający i  Wykonawca nie  są  w
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§12
Zmiany umowy

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  (tekst
jednolity: Dz. U. z2019 r. poz. 1145). 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w wypadku zmiany przepisów
dotyczących podatku VAT (przy niezmienności cen jednostkowych netto). 

4. Zmiana umowy może obejmować, również: 
a) zmianę ilości dostarczanych posiłków, 
b) zmianę długości okresów rozliczeniowych świadczenia usług; 
c) zmianę okresu obowiązywania umowy 
d) zmianę sposobu dostarczania posiłków w tym samochodu używanego do dostarczania posiłków.

5. Zmiany opisane w ust. 4. mogą być dokonane w następujących sytuacjach: 
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a) nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji
pracy komórek korzystających z  usług objętych umową,  gdzie  przez zmiany organizacyjne po
stronie Zamawiającego strony rozumieją także  zmiany w zakresie utworzenia nowych oddziałów
w strukturze szpitala,bądź; 

b) nastąpi  zmiana  w  zakresie  liczby  pacjentów  korzystających  ze  świadczeń  zdrowotnych
Zamawiającego, bądź; 

c) wymagać  tego  będzie  prawidłowa  realizacja  przez  Zamawiającego  zadań  polegających  na
wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź; 

d) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź; 
e) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 

6. Zmiany treści umowy przewidziane w ust. 4. i 5. nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Brak
wyrażenia przez Zamawiającego zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści umowy w
trakcie jej obowiązywania nie może prowadzić do rozwiązania umowy przez jednostronną czynność
prawną Wykonawcy. 

§13
Egzemplarze umowy 

Niniejszą  umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy  i  trzy
Zamawiającego.

§14
Postanowienia końcowe

1. Każde  oświadczenie  woli  związane  z  realizacją  niniejszej  Umowy będzie  przekazane  przez  jedną
Stronę drugiej Stronie: listem poleconym, na adres Strony wskazany w umowie, e-mailem: ub faksem
Dane Zamawiającego do korespondencji :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
nr fax. 61 44 45 720, e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl 

Dane Wykonawcy do korespondencji :
……………………………………………………….
……………………………………………………….
nr fax. ………………………., e-mail: ………………….

2. Zawiadomienie przekazane w sposób określony w ust. 1 skutkuje w momencie doręczenia go Stronie,
w taki sposób aby mogła bez przeszkód zapoznać się z jego treścią. 

3. Ewentualne  kwestie  sporne wynikłe  w trakcie  realizacji  niniejszej  umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. 

4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego. 
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