UMOWA (wzór) Nr /2018
zawarta w dniu ………………r. pomiędzy
Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224
Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa
Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego – rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów
opieki zdrowotnej - pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym
przez:
mgr Teresa Zalewińską – Cieślik - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
...........................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), znak postępowania:
A.I.271-18/18.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi żywienia pacjentów Domu
Dziennej Opieki Medycznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą
przy ul. Emaus 18, Kraków. Szczegółowo przedmiot umowy opisany został w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. Dom Dziennej Opieki
Medycznej (nr projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18) współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
9 Oś priorytetowa – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ Projektu E:
Rozwój opieki długoterminowej
WYNAGRODZENIE
§3
1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty: ………………złotych (słownie:
………………/100 zł) w tym podatek VAT … % - tj. ……………………złotych
(słownie: ………………………………./100) oraz wartość netto ……………….złotych
(słownie: ………………………/100 złotych). Wskazana wartość nie stanowi
zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego
zmniejszenia zamówień, nie więcej jednak niż o 30 % kwoty jego wartości netto (bez
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podatku VAT). W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy
zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
Zmiana stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 1 oraz w § 12 ust. 2 umowy nie może
prowadzić do wzrostu wartości netto umowy wskazanej w ust. 1.
Przedmiot umowy będzie sprzedawany po cenie brutto, która jest określona w załączniku
nr 2 do umowy.
Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2020 r., nie wcześniej
jednak niż od dnia 01.09.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmiany
polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu o 20% liczby żywionych pacjentów przy
zachowaniu ceny jednostkowej do kwoty wartości maksymalnej, o której mowa w
ust.1,przy uwzględnieniu zmiany wartości umowy związanej ze zmianą podatku VAT.
Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy
pisemnej w postaci aneksu.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości
posiłków o 30% od ilości wynikającej z aktualnych potrzeb Zamawiającego w sytuacji
nadzwyczajnej, nie trwającej dłużej niż 30 dni, której nie można było przewidzieć w
chwili udzielenia zamówienia, a związanej ze zwiększonym napływem rannych lub
chorych.
PODWYKONAWCY
§4

1.
2.
3.

4.

5.
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Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych części zamówienia
(wskazanie podmiotu i części zamówienia, podwykonawcy/ - om.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 będą wykonywać następujące części zamówienia:
......................................... (podmiot i części zamówienia): ............................
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za
działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez
podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z
realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić Zmawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia
(tego podmiotu), określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli
Zmawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia
wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o którym
mowa w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Wykaz
podmiotów wymienionych w ust. 1 oraz części zamówienia, które wykonają zostanie
wprowadzony aneksem do niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, polegał
będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany
jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te będą
wykonywać
następujące
części
zamówienia:
……………………………………………(wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą
wykona ten podmiot).
Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w niniejszym paragrafie
lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia. W zakresie
powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu podwykonawcy– w przypadku
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zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 lub rezygnacji z wykonywania przez te
podmioty części zamówienia – stosuje się zasady opisane w ust. 3.
W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonywania
przez te podmioty części zamówienia, Wykonawca wykaże - przedkładając odpowiednie
dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu
(postępowania przetargowego), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają
zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w
warunkach udziału w postępowaniu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz podmiotów oraz części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony
aneksem do niniejszej umowy.
ROZLICZENIE FINANSOWE
§5

1. Należności z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie wypłacana na
podstawie wystawionych faktur po zakończeniu miesiąca za zrealizowane usługi w
terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury, wystawionej na Krakowskie Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22.
2. Wynagrodzenie
zostanie
wypłacone
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy………………………………………………………………………………..
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia
Zamawiającego: ……………………………………………lub osoba je zastępująca.
5. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia
Wykonawcy: ......................................................................... lub osoba ją zastępująca.
6. Ustalenie należności za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie zleceń.
Całkowita należność za zrealizowane usługi równa będzie sumie iloczynów zamówionych
posiłków oraz ich ceny.
7. W fakturze, o której mowa w pkt. 1, wyszczególniona będzie ilość zamówionych
posiłków. Do faktury dołączone będą zaonimizowane wykazy żywionych pacjentów. Brak
tych dokumentów stanowić będzie podstawę do zakwestionowania faktury.
8. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom złożonych
w zamówieniach.
§6
1. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT NIP: ……………..; Regon: ……………….
2. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest podatnikiem podatku VAT NIP:
677-17-03-375; Regon 35119473.
KARY UMOWNE
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 2% wartości zamówionych posiłków za każde 15 minut zwłoki w
realizacji zamówienia objętego przedmiotową umową lub zwłoki w wymianie
posiłków złej jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości danej dostawy;
b) 10% wartości danej dostawy zamówionych posiłków w przypadku ich
niedostarczenia;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy;
d) w przypadku trzykrotnych w danym miesiącu zaniedbań w realizacji usług będących
przedmiotem umowy (m.in. nieodpowiednia temperatura posiłku, brak zgodności
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posiłku z zamówioną dietą, zły stan higieniczny urządzeń i sprzętów służących do
produkcji i transportu posiłków, itp.) udokumentowanych każdorazowo protokołami
kontroli - w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego netto;
e) w razie braku ważnego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, w
wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia netto,
f) w razie niezatrudniania osoby, o której mowa w § 12 ust. 1, w wysokości 100,00 zł za
każdy dzień niezatrudniania tej osoby.
g) z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia stwierdzonych niezgodności w dostawie
posiłków w terminie wynikających z pkt. 21 załącznika nr 1 do umowy szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia w wysokości 0,03 % wynagrodzenia, (za każdy
stwierdzony przypadek)
W przypadku niedostarczenia zamówionego posiłku na ustaloną godzinę Wykonawca
zobowiązany jest oprócz zapłaty kary umownej, do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy
ceną zakupu wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłacił Zamawiający u innego
wykonawcy, aby zapewnić pacjentom wyżywienie w czasie niedostarczenia zamówionego
posiłku na ustaloną godzinę przez Wykonawcę.
Zakres praw i odpowiedzialności stron:
a. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług w zakresie
przygotowania i transportu posiłków, a także produktów wykorzystywanych przez
Wykonawcę do sporządzania posiłków - czy odpowiadają potrzebom żywienia
szpitalnego oraz przestrzegania wymagań systemu HACCP,
b. kontrola nad prawidłowością żywienia sprawowana będzie przez Zespół
ds. Kontroli żywienia powołanych przez Zamawiającego w składzie: lekarz,
pielęgniarka epidemiologiczna i pielęgniarka oddziałowa,
c. Wykonawca zobowiązany jest do okazania kopii protokołu kontroli
sanitarno - epidemiologicznej, jakiej podlegał na pisemne żądanie
Zamawiającego,
d. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za świadczone usługi
(tzn.
spełniane
warunków
systemu
HACCP przy przygotowywaniu
i transporcie posiłków, przestrzeganie godzin dostarczania posiłków,
właściwą jakość posiłków, przestrzeganie godzin dostarczania posiłków,
właściwy transport posiłków) i wszelkie spowodowane nimi szkody tak
wobec Zamawiającego, jak i wobec osób trzecich. Wyłączenie tej odpowiedzialności
może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej winy po stronie
poszkodowanego.
W przypadku nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy przysługuje prawo do żądania
odsetek ustawowych.
Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z należnym Wykonawcy
wynagrodzeniem z tytułu wykonania niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną, jeżeli naliczona i pobrana kara umowna nie pokryje
wysokości poniesionej przez Zamawiającego, na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, szkody.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść żadnej wierzytelności, w tym
z tytułu odsetek zwłoki, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a. stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej jakości dostarczanych posiłków,
co powinno zostać stwierdzone w pisemnej reklamacji lub innych dokumentach w
wyniku kontroli, o której mowa w § 7 ust. 3 nin. umowy, jeżeli Wykonawca na
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skutek wezwania do zmiany sposobu wykonania umowy w wyznaczonym mu przez
Zamawiającego terminie nie doprowadził do poprawy jakości dostarczanych
posiłków,
b. dostawy niezgodnie z ustalonymi terminami, jeżeli Wykonawca na skutek wezwania
do zmiany sposobu wykonania umowy w wyznaczonym mu przez Zamawiającego
terminie nie doprowadził do dostaw zgodnie z ustalonymi terminami,
c. nie zrealizowania zamówienia zgodnego z przedstawionym jadłospisem, jeżeli
Wykonawca na skutek wezwania do zmiany sposobu wykonania umowy w
wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie nie nadal realizował zamówienie
niezgodnie z przedstawionym jadłospisem,
d. innych niedopatrzeń, które Zespół ds. Kontroli Żywienia wykaże, a które narażają
pacjentów Zamawiającego na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub inne
dolegliwości jeżeli Wykonawca na skutek wezwania do zmiany sposobu wykonania
umowy w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie nadal będzie realizował
zamówienie niezgodnie z przedstawionym jadłospisem,
2. Niezależnie od treści ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy z innego tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na zasadach
określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia na piśmie w terminie do tygodnia od
momentu w którym dowiedział się o przyczynie odstąpienia. W przypadku odstąpienia od
umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowa, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia
o której mowa w § 3 ust. 1.
UBEZPIECZENIE
§9
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. Polisa
ubezpieczeniowa stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia wskazanego w ust.
1 przez cały okres obowiązywania umowy. Polisa ubezpieczeniowa wraz z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność kopię nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.
ZMIANA UMOWY
§ 10
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności
aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie
dotyczących:
1) terminu wykonania usługi, skrócenia w przypadku wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia, wydłużenia w przypadku
niewybrania nowego Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy - na warunkach i w sposób
określony w umowie,
2) wynagrodzenia spowodowanego zmianą powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT, zasad i/lub stawek
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ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, wysokością minimalnego wynagrodzenia
lub stawki za godzinę,
3) realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, jeżeli usługi te nie są
objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja ich jest niezbędna i jeżeli zostały
spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
4) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
5) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli wartość zmiany nie przekracza 50%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy
Prawo zamówień publicznych).
6) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą
z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców.
7) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209 000 euro jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie.
8) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 Umowy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne następuje wyłącznie:
a) na pisemny wniosek wykonawcy,
b) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,
c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z
dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem
wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego
warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
9) Zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy.
10) Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
3. Inne niż wymienione w ustępie poprzedzającym zmiany treści umowy nie mogą prowadzić
do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy za Zgodą Zamawiającego, albo z
inicjatywy Zamawiającego.
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1.

a)
b)
c)
d)

2.

3.

4.

5.

KLAUZULA SPOŁECZNA
§ 12
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osoby wykonujące bezpośrednio
czynności przy realizacji zamówienia w szczególności czynności związane z
przygotowywaniem, transportem i dystrybucją posiłków przez cały okres obowiązywania
umowy, w tym co najmniej jedną osobę spełniającą warunki określone w art. 29 ust 4 tj.
bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;
osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
innych osób niż określone w pkt. a), b) lub c), o których mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Wymóg ten dotyczy również podwykonawców.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy jest możliwa pod
warunkiem, zastąpienia ich osobami o umiejętnościach takich samych lub wyższych, na
potwierdzenie czego Wykonawca przedkłada oświadczenie lub jeżeli posiada stosowny
dokument, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług przez nowego pracownika.
Wykonawca przekazuje w dniu zawarcia umowy Zamawiającemu listę osób, o których
mowa w ust. 1 oraz innych osób wykonujących czynności na terenie Krakowskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie , zawierającą imiona
i nazwiska tych osób oraz wskazanie rodzaju stosunku prawnego łączącego te osoby
z Wykonawcą - Załącznik nr 4 do umowy. W przypadku zmiany tych osób, Wykonawca
jest zobowiązany przekazać nową listę zawierającą datę od której obowiązuje.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. W ramach tej kontroli Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie ww. wymogu,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń
przedłożonych przez Wykonawcę,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust.1.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.
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6.

7.

8.
9.

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zajmowane stanowisko lub rodzaj wykonywanej
pracy nie podlegają anonimizacji.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę listy, o której mowa w ustępie 3,
niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymaganych przez Zamawiającego osób,
zostanie na Wykonawcę nałożona kara umowna w wysokości 50% wartości faktury za
każdy okres rozliczeniowy nieprzedłożenia listy albo niezatrudnienia osoby. W okresie
rozliczeniowym, w którym Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary
umownej z obu przypadków, nie pobiera się kary umownej wyższej niż 50%. Kara
zostanie potrącona z należności wynikającej z faktury za okres rozliczeniowy, którego
kara umowna dotyczy. Zastrzeżona kara umowna może być nakładana wielokrotnie w
każdym okresie rozliczeniowym do czasu spełnienia warunków. Niezastosowanie się do
tego obowiązku może spowodować rozwiązanie umowy, jeżeli w terminie 7 dni od dnia
stwierdzenia jej naruszenia Wykonawca nie zatrudni na umowę o pracę osób
wykonujących pracę, o której mowa w ust. 1 bez wyznaczania mu w tym celu
dodatkowego terminu.
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych, które
nie posiadają przeciwwskazań do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.
Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
zatrudnionym pracownikom minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalną stawkę
godzinową zgodnie z obowiązującym w danym roku rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.

POUFNOŚĆ
§ 13
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego,
uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji
bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego w czasie
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trwania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, z zastrzeżeniem informacji
jawnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do zachowania
procedur i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego, w tym m.in. spełniających
wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN 14001, PN-ISO/IEC 7001, OHSAS 18001
oraz Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia należytej i skutecznej ochrony danych
osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jak
również do niewykorzystywania tych danych do celów innych niż realizacja niniejszej
Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Szczegółowo warunki przetwarzania danych określa umowa o powierzenie przetwarzania
danych stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy. Odmowa zawarcia umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych jest równoznaczna z odmową zawarcia przez
Wykonawcę niniejszej Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa
w § 13 i 14 RODO oraz przepisów prawa krajowego o ochronie osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych.
SYTUACJE KRYZYSOWE
§ 14
1. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny, w których Zamawiającego dotyczą obowiązki
w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością państwa oraz zarządzania
kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz
wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741) Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia większej ilości posiłków o 30% od ilości wynikającej z aktualnych potrzeb
Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości wykonywania usługi także
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w razie wystąpienia
sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i
wojny, w których Zamawiającego dotyczą obowiązki w zakresie realizacji zadań
związanych z obronnością państwa oraz zarządzania kryzysowego, w szczególności
wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w
sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012
r., nr 741).

1.
2.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
Strony ustalają, że sądem właściwym w razie sporów będzie sąd siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Szczegółowy cennik
3. Polisa ubezpieczeniowa
4. Lista osób
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych
6. Porcje określające ilość składników odżywczych
7. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego dietetyka
8. Aktualny Certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów HACCP przez Wykonawcę
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Załącznik nr 2 Szczegółowy cennik
do umowy nr …../……….. z dnia…………. r.
na świadczenie usługi żywienia
pacjentom Domu Dziennej Opieki Medycznej KCRiO

X

Cena jednego
osobodnia
(brutto
z podatkiem
VAT)

Liczba
pacjentów
(uczestników
w okresie
realizacji
umowy)

Planowana
liczba dni
w okresie
obowiązywania
umowy
(24 miesiące
w tym 1 sobota
w msc)

Kwota brutto
(kol. 3 x kol. 4
x kol. 5)

6

Cena jednego
osobodnia
netto

Podatek
VAT w %

1

2

3

4

5

I śniadanie

…….…… zł

…%

…….zł

10

526

…….zł

II śniadanie

…………. zł

…%

…….zł

10

526

…….zł

Obiad

…………. zł

…%

…….zł

10

526

…….zł

Podwieczorek

…………. zł

…%

…….zł

10

526

…….zł

Razem

…………. zł

X

…….zł

X

X

…….zł

……………………………………
Podpis i pieczęć Zamawiającego

……………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 6
Porcje określające ilość składników odżywczych
do umowy nr 175/2018 z dnia 30.08.2018 r.
na świadczenie usługi żywienia
pacjentom Domu Dziennej Opieki Medycznej KCRiO

Liczba składników odżywczych w poszczególnych rodzajach diet:
Rodzaj diety
Potwierdzić TAK
Lp.
(liczba składników odżywczych)
w wybranych pozycjach
Dieta podstawowa
1.
minimalna tj.
Kcal ≤2000
Białko ≤15%
Tłuszcz ≤30%
Węglowodany ≤48%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne ≤80g
Pieczywo razowe ≤80g
2.
średnia tj.
Kcal 2100-2400
Białko 16%-17%
Tłuszcz 31-34%
Węglowodany 49% - 55%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne 90g
Pieczywo razowe 90g
3.
maksymalna tj.
Kcal 2500
Białko 18%
Tłuszcz 35%
Węglowodany 56%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne 100g
Pieczywo razowe100g
Dieta łatwostrawnej
4.
minimalna tj.
Kcal ≤2000
Białko ≤15%
Tłuszcz ≤30%
Węglowodany ≤48%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne ≤80g
Pieczywo razowe ≤80g
5.
średnia tj.
Kcal 2100 - 2400
Białko 16-17%
Tłuszcz 31-34%
Węglowodany 49-55%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne 90g
Pieczywo razowe 90g
6.
maksymalna tj.
Kcal 2500
Białko 18%
Tłuszcz 35%
Węglowodany 56%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne 100g
Pieczywo razowe100g
Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów
7.
minimalna tj.
Kcal ≤2000
Białko ≤15%
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Lp.

8.

9.

Rodzaj diety
(liczba składników odżywczych)

Potwierdzić TAK
w wybranych pozycjach

Tłuszcz ≤30%
Węglowodany ≤48%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne ≤80g
Pieczywo razowe ≤80g
średnia tj.
Kcal 2100-2400
Białko 16-17%
Tłuszcz 31-34%
Węglowodany 49-55%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne 90g
Pieczywo razowe 90g
maksymalna tj.
Kcal 2500
Białko 18%
Tłuszcz 35%
Węglowodany 56%
Gramatura gotowego dania na talerzu
Pieczywo jasne 100g
Pieczywo razowe100g

……………………………………
Podpis i pieczęć Zamawiającego

……………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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