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Załącznik nr 8. do SIWZ.
UMOWA ZOZ / NZP / .......... / żywienie / A / 16 - WZÓR
Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych
w ZOZ w Bolesławcu.
Zawarta w dniu ................................. w Bolesławcu, pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000024307 w imieniu, którego działa:
1. Adam Zdaniuk – Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,

a:

........................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. .........................................
zwanym dalej Wykonawcą (NIP: ...............................; REGON: ………………………………..)
zarejestrowanym w .................................................................................................................... pod nr
............................. .
§ 1.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

oferty

Wykonawcy

w

przetargu

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Świadczenie
usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu”
zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i złożonej przez Wykonawcę ofercie, stanowiących
załączniki do niniejszej umowy.
2. Usługi muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustalonych niniejszą
umową warunkach.
3. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie:
ze strony Zamawiającego: Barbara Kozomaricz – Naczelna Pielęgniarka.
ze strony Wykonawcy: ...................................................................................... .
4. Numer faksu ………………………………, numer telefonu ……………………………………………
i adres e-mail ………………………………………………, które będą służyć Zamawiającemu do
kontaktu z Wykonawcą w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że spełnienia wszystkie wymogi z zakresu
bezpieczeństwa żywienia i żywności.
6. Wykonawca dostarczać będzie jadłospisy dekadowe na każdy oddział z czytelną informacją o
asortymencie potrawy wraz z gramaturą podstawowego surowca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wartości odżywczej wymaganej w leczeniu diety
w szczególnych przypadkach chorobowych, głównie diety zbilansowanej – wysokobiałkowej,
wysokokalorycznej, tej samej z ograniczeniem cukrów prostych.
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§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) przy realizacji usługi spełnia oraz przestrzega i stosuje zasady dobrej praktyki higienicznej i
dobrej praktyki produkcyjnej (GHP, GMP) oraz procedury systemu HACCP,
b) w przypadku diety w szczególnych przypadkach chorobowych, głównie diety zbilansowanej –
wysokobiałkowej, wysokokalorycznej, tej samej z ograniczeniem cukrów prostych, racja
pokarmowa będzie dostarczała 3000 kcl/dobę, po 180g białka na dobę, w objętości 3 l, w
opakowaniach do jednorazowego podania w ilości 250 ml każda. Każda porcja będzie
posiadać aktualną metryczkę z informacją: data wyprodukowania; wartość odżywcza z
zawartością białka; wartość kaloryczna; skład surowcowy (do wglądu na zlecenie lekarza
prowadzącego),
c) obiad składać się będzie z zupy, drugiego dania i kompotu,
d) udostępni upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku do
pobrania prób pokarmowych,
e) do produkcji posiłków będzie stosować produkty posiadające aktualne terminy ważności,
f) będzie stosować przy produkcji posiłków preparaty myjące i dezynfekujące dopuszczone do
stosowania przy produkcji i kontaktów z żywnością,
g) przewóz posiłków odbywać się będzie transportem do tego przystosowanym zgodnie z
przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, w termosach lub innych zamykanych i czystych
opakowaniach zapewniających właściwą ochronę i odpowiednią temperaturę w trakcie całej
drogi od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostarczenia posiłków z gwarancją zachowania
pełnych procedur systemu HACCP, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136 poz. 914 z późn. zm.), w tym z
przepisami Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
h) że będzie stosował opakowania zbiorcze i jednostkowe dopuszczone do kontaktu z
żywnością, w pojemnikach termoizolacyjnych nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych,
służących do transportu potraw w pojemnikach ze stali nierdzewnej typu GN z uszczelkami,
i) dokonywać będzie odbioru odpadów pokonsumpcyjnych minimum 1 x dziennie, z wyjątkiem
Oddziału Zakaźnego przy zachowaniu systemu HACCP w obrocie odpadów
pokonsumpcyjnych, prowadzenie dokumentacji – rejestr odpadów pokonsumpcyjnych,
j) we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek posiłków wprost do kuchenek
oddziałowych, z pełnym zachowaniem zasad higieny, zgodnie z procedurą HACCP,
obowiązującymi u Zamawiającego procedurami, z zachowaniem rozdziału na ciągi
komunikacyjne „czyste i brudne,”
k) ponosić będzie wszelkie konsekwencje i koszty z tytułu stwierdzonych odstępstw od zasad
żywienia zbiorowego, w tym ewentualnego zaistnienia zatrucia pokarmowego w wyniku
spożycia dostarczonych przez siebie posiłków,
l) prowadzić będzie ewidencję wydawanych posiłków z podziałem na diety. Kopia wykazu ilości i
rodzaju
diet
będzie
przekazywana
codziennie,
na
bieżąco
wraz
z dostarczonym posiłkiem. Wykaz ten będzie potwierdzany przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego,
m) będzie przechowywać we własnym zakresie prób posiłków i produktów wchodzących w skład
dostarczanych posiłków, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17
kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady
żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r., nr 80, poz. 545) przez 72 godziny, w
specjalnie przeznaczonej do tego celu lodówce,
n) osoba dostarczająca posiłki (kierowca) przestrzegać będzie zasad higieny osobistej i
estetycznego wyglądu – (musi posiadać na zmianę odzież ochronną), przestrzegać zasad
higieny rąk,
o) w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, przygotowywać będzie posiłki o charakterze
świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw,
p) udostępni na żądanie Zamawiającego: książki kontroli sanitarnej środka transportu, rejestru
mycia i dezynfekcji termosów, protokołów z każdorazowej kontroli Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej, wyniki badań wody,
q) przedstawiać będzie Zamawiającemu wyniki z próbek mikrobiologicznych żywności, wymazów
mikrobiologicznych z powierzchni sprzętów kuchennych, lodówek, blatów roboczych oraz rąk
personelu kuchennego, a także wyniki oceny jakości wody – 1 raz do roku
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§ 3.
1. Czynności Wykonawcy podejmowane w celu należytego wykonania usługi kompleksowego
żywienia pacjentów, polegać będą w szczególności na:
a) zabezpieczeniu kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych
urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,
b) codziennym zaopatrywaniu Zamawiającego w posiłki dla chorych wg diet i podanych ilości,
c) zapewnieniu osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego do dokonania kontroli procesu
przygotowywania i transportowania posiłków.
2. Ewentualne wystąpienie u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych w miejscu
produkcji posiłków, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania ciągłości dostaw przedmiotu
umowy.
3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego swoich rzeczywistych potrzeb co do ilości śniadań
obiadów, kolacji z podaniem rodzaju diet, do godz. 12:00 dnia poprzedniego w stosunku do dnia,
w którym posiłki mają być dostarczone, zaś w piątki do godz. 11.30 (zamówienia na sobotę,
niedziele i poniedziałek).
4. Zamówiona na dany dzień liczba posiłków może być skorygowana w dniu dostawy najpóźniej do
godz. 9.00, w tym celu Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę faksem
lub e-mailem.
5. Zamawiający będzie składał zamówienia i ich ewentualne korekty w formie faxu lub e-maila.
6. Dostawa posiłków odbywać się będzie codziennie według kolejności i godzin poniżej ustalonych:
 śniadanie I
do godz. 8.00
 obiad
do godz. 12.45
 kolacja
do godz. 17.45
Posiłki dodatkowe, wynikające z rodzaju diet w tym II śniadanie i podwieczorki dostarczane będą
w następujący sposób: drugie śniadanie – razem ze śniadaniem; podwieczorek – razem z
obiadem.
7.

Dostarczane przez Wykonawcę posiłki będą pod względem jakościowym i ilościowym
każdorazowo sprawdzane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

8.

Uchybienia i stwierdzone przypadki nieprawidłowego realizowania przedmiotu umowy tj.
niewłaściwe warunki transportu (np. stan higieniczny samochodu, higiena osobista
przewoźnika/dostawcy) oraz dostawy niezgodne pod względem jakościowym (np. niewłaściwy
zapach, wygląd, barwa, konsystencja, temperatura) będą przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego niezwłocznie zgłaszane Wykonawcy faksem lub e-mailem. Kontrola warunków
transportu i dostawy przeprowadzana będzie niezwłocznie po dostarczeniu produktów do
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Dostawy / partie dostawy niezgodne nie będą
przyjmowane i będą podlegać reklamacji sporządzanej w formie pisemnej. Dostawy niezgodne
będą niezwłocznie zabierane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie wymienić
niezgodną dostawę na własny koszt.

9.

O każdej przyjętej dostawie niezgodnej ilościowo lub asortymentowo, Wykonawca informowany
będzie niezwłocznie faksem lub e-mailem. Niezgodności ilościowe i asortymentowe Wykonawca
ma obowiązek skorygować w ciągu 45 minut licząc od momentu powiadomienia. Po tym okresie
zostają spisana reklamacja w formie pisemnej. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę, z
wyłączeniem przypadku, gdy do reklamacji doszło z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego. Pozostałe reklamacje Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć do 7 dnia od
dnia ich zgłoszenia.

§ 4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które wynikają z niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
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§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby
Zamawiającego w zakresie wykonywania usługi.
§ 6.
1. Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z protokołu kontroli Sanepidu,
w zakresie jakim to wynika z realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania usług będących przedmiotem umowy
oraz materiałów i urządzeń użytych do jej realizacji.
§ 7.
1. Wykonawca posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą
niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) na cały okres trwania umowy.
2. Polisa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi
obejmować między innymi zdarzenia losowe i zatrucia pokarmowe przez cały okres
obowiązywania umowy.
3. Polisę należy dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca nie
przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę
ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczenia z płatności należnych Wykonawcy.
4. W przypadku zakończenia okresu ważności polisy, o której mowa w ustępie 1 w trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 30 dni od
upływu ważności poprzedniej polisy, aktualnej polisy o którym mowa w ustępie 1. Nie wykonanie
tego obowiązku może być powodem rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
§ 8.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością z uwzględnieniem
i wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy w zakresie zbiorowego żywienia.

2. Osoby przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy muszą posiadać aktualne
orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
1. Termin rozpoczęcia umowy: …………………...

§ 9.

2. Czas trwania umowy: 24 miesiące tj. ………………………. .
§ 10.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w oparciu o formularz cenowy będący wraz z ofertą
Wykonawcy załącznikiem do umowy.
2. Wartość umowy przy oszacowanej ilości usług w czasie trwania umowy nie powinna przekroczyć
wartości:
Wartość netto .................................................. (słownie: ....................................)

Wartość podatku VAT ...................................... (słownie: ....................................)

Wartość brutto .................................................. (słownie: ....................................)

3. Wynagrodzenie netto obejmuje w szczególności: cenę netto posiłku, koszty dostawy do
Zamawiającego (loco: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec,
ul. Jeleniogórska 4) oraz wszelkie inne nie wymienione koszty i narzuty konieczne do należytego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Zapłata za usługi będzie regulowana za miesiąc poprzedni w terminie ……… dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na rachunek Wykonawcy nr
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę na
koniec każdego miesiąca w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca.

Znak sprawy: 1/żywienie/16

_________________________________________________________________________________________________________________

6. Dokumenty dotyczące dostaw sporządzone przez Wykonawcę, z danego miesiąca potwierdzone
przez Zamawiającego, wg ilości dostarczonych poszczególnych rodzajów posiłków zgodnie z
rodzajem diety i ceny wynikającej z formularza cenowego, będą podstawą wystawienia faktury VAT.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi
bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.

10. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w trakcie trwania umowy. Przy czym ceny
podane w ofercie przetargowej pozostają stałe przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania
umowy, a po tym terminie mogą być waloryzowane o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS, nie częściej niż w okresach rocznych licząc od
daty obowiązywania umowy. Zmiana cen wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
11. Ponadto , Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego, w razie zmiany:

11.1
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-4
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

11.2
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

12. W przypadku o którym mowa w ust. 11, każda ze stron umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian może zwrócić się do drugiej strony o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Uzgodnione zmiany
wynagrodzenia będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji.

13. Przez pojecie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć pojęcie zdefiniowane w art. 1
ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień oraz ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r.,
poz. 1153). Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i jest
uzależniona od wykazania wpływu tej zmiany na wartość wynagrodzenia miesięcznego, o którym
mowa w § 6 ust. 2a i 2b umowy.
14. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia i nie podpisanie aneksu do
umowy w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 13 uprawnia strony do
rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

15. W przypadku ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto
pozostanie bez zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach
realizacji niniejszej umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego, bez
konieczności sporządzania aneksu do umowy.
16. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody, przez
podmiot, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).
17. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania umowy, średnich ilości
posiłków, Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu.
1.

§ 11.
Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………

2. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu
podwykonawcy.
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3. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia
realizowanego przez jego podwykonawców.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z
udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
§ 12.
1. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę w razie rażącego naruszenia
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności:
a) co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie w zakresie realizacji mniejszej
umowy (np. co do poprawności, terminowości świadczonych usług, jakości posiłków,
wymaganych temperatur posiłków)
b) braku terminowego usuwania zaniedbań po uprzednim wezwaniu do tego Wykonawcy i
wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad
c) braku ważnej polisy ubezpieczeniowej,
d) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy, a przerwa trwa dłużej niż 48 godzin,
e) doszło do zatrucia pokarmowego wśród pacjentów Zamawiającego za przyczyną spożycia
posiłków dostarczonych przez Wykonawcę.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn podanych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z innych przyczyn niż
wymienione w ust. 1 leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości
5 % wynagrodzenia umownego brutto.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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. W powyższym
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
5. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane
usługi.
6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma
prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowych.
7. Za każde jednorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług będących przedmiotem umowy,
stwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w obecności przedstawiciela
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto
faktury z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność będąca podstawą
naliczenia kary umownej (np. nieodpowiednia temperatura posiłków, brak zgodności posiłku z
zamawiają dietą, nieodpowiednia wielkość posiłku).
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 100% wartości brutto zamówionych,
a nie dostarczonych posiłków, jeżeli zwłoka w dostawie będzie trwała dłużej niż 1 godzinę od
ustalonych godzin dostaw posiłków w § 3 ust. 6
9. W przypadku nie dostarczenia któregokolwiek posiłku w ciągu 1 godziny od ustalonych godzin dostaw
posiłków w § 3. ust. 6, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego
Wykonawcy.
10. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca
zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę
stanowiącą różnicę pomiędzy ceną przedmiotu umowy, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy,
gdyby ten dostarczył zamówione posiłki w terminie a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek zapłaty odszkodowania ma być spełniony
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przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. W
takim przypadku mają również zastosowanie postanowienia umowy dotyczące kar umownych.
11. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
12. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody,
strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje
roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich związkiem z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.
13. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie
14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w
zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze
sądowej.
§ 13.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia mienia (kradzieży) znajdującego się w
pomieszczeniach należących do Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, każda ze
stron powinna niezwłocznie zawiadomić drugą stronę celem sporządzenia odpowiedniego protokołu
określającego rodzaj i wysokość zaistniałych szkód oraz osobę odpowiedzialną. W przypadku ustalenia,
że za powyższe szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca, obowiązany jest on do ich naprawienia.
§ 14.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w
umowie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 10 ust. 4 wymaga aneksu do umowy.
3. W przypadku nie wyczerpania ogólnej wartości niniejszej umowy określonej w § 10 ust. 2, przed
upływem okresu do którego umowa jest zawarta, na wniosek Zamawiającego, do umowy mogą zostać
wprowadzone zmiany polegające na zmianie terminu obowiązywania umowy tj. aż do momentu
wykorzystania wartości niniejszej umowy.
4. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 15.
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności.
3. Umowę i załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY
Umowę sporządził:
Radosław Jabłoński – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:
Barbara Kozomaricz – Naczelna Pielęgniarka.
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