Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – WCZ/P/U -2/2019

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/P/U -2/2019

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
221.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 1986) – zwanej dalej: ustawą.
Na ZAMÓWIENIE PN.:
Przygotowanie i dostarczanie posiłków (catering) dla pacjentów Oddziału Dziennego Wsparcia Centrum Zdrowia Psychicznego+ w ramach projektu „Program zintegrowanych działań
zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby
psychicznej etap II” - powtórzony III
CPV
55321000-6
55322000-3
55520000-1
55521200-0

– usługi przygotowywania posiłków
usługi gotowania posiłków
usługi dostarczania posiłków
usługi dowożenia posiłków

Specyfikacja niniejsza zawiera:
Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Część III -Projekt umowy (PU)

Znak postępowania

WCZ/P/U-2/2019

Zatwierdzam:
Dyrektor WCZ SP ZOZ
Wojciech Skiba
Wrocław, 2019-01-30
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(załącznik B do SIWZ)

SIWZ

Część III
PROJEKT UMOWY (PU)
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Umowa nr ……………………..
Zawarta w dniu ………… 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.), pomiędzy:
Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podróżniczej 26/28; NIP:
894 24 60 800; REGON: 000313331, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000062603, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który reprezentuje:
1. Wojciech Skiba – Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Zleceniodawcą”
a:
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Zleceniobiorcą”
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WCZ/P/U-2/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje umowa następującej treści:

1.

2.
3.
4.

Przedmiot umowy
§1
Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na świadczeniu usługi przygotowania i dostarczania posiłków (catering) dla pacjentów Oddziału Dziennego Wsparcia Centrum Zdrowia Psychicznego+ opisanej szczegółowo w treści Opisu
Przedmiotu Zamówienia (część II SIWZ) stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków;
55322000-3 usługi gotowania posiłków; 55520000-1 usługi dostarczania posiłków; 55521200-0
usługi dowożenia posiłków.
Na potrzeby niniejszej umowy do wyrażenia „Oddział Dziennego Wsparcia Centrum Zdrowia
Psychicznego+ użytego w różnych odmianach gramatycznych zastosowano skrót „ODW”.
Przygotowanie i ciągła dostawa podstawowego wyżywienia (catering) ma na celu zagwarantowanie
codziennego dostarczania posiłków (obiadu) dla pacjentów ODW dla maksymalnie 24 dorosłych
osób oraz odbioru pozostałych po tych posiłkach resztek żywieniowych.
Podana liczba pacjentów (do 24 osób) jest liczbą szacunkową. Zamawiający zastrzega możliwość
mniejszej liczby stanów żywionych osób (pacjentów) niż wskazana maksymalna liczba (minimalna
liczba pacjentów to 12 osób)
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby posiłków ze względu np. na:
1) niższą rzeczywistą liczbę pacjentów w ODW niż wcześniej deklarowana;
2) przesunięcie terminu rozpoczęcia funkcjonowania ODW;
3) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznej
liczby dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość krótkotrwałego wstrzymania dostawy posiłków
(jednodniowego) w przypadku pobytu pacjentów poza ODW. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wystąpienia tego typu sytuacji do dziesięciu razy w roku.
Zamawiający zastrzega możliwość niedokonywania zamówień w przypadku braku chętnych do
korzystania z usług ODW, a Wykonawca nie będzie wnosił w związku z tym żadnych roszczeń w
stosunku do Zamawiającego.
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5. W ramach realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca
przygotuje posiłki zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, dostarczy je do
ODW przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu oraz wniesie posiłki do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na
surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie
przygotowania i transportu posiłków.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi –
na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowania posiłków i ich sposobu ich dostawy,
szczególnie do kontroli jakościowej i ilościowej zgodności dostarczonego posiłku z przedmiotem
zamówienia.
8. Pracownicy realizujący usługi przygotowywania i dowożenia posiłków, powinni posiadać aktualne
badania i przestrzegać wszystkich zasad i higieny obowiązujących w zakresie żywienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu
zamkniętego do pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących
w skład każdego posiłku. Próbki każdej składowej części potrawy z partii żywności pobierane są pod
koniec okresu porcjowania w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, przy
czym nie mniej niż 150 g w przypadku zup, mięsa, potraw mięsnych i rybnych, wędlin i wyrobów
wędliniarskich (w jednym kawałku), warzyw gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych,
wyrobów garmażeryjnych, sałatek. Wykonawca będzie pobierać, oznakowywać i przechowywać
próbki przez co najmniej 3 dni w sposób opisany w/w rozporządzeniu.
10. W celu realizacji powyższego Wykonawca, zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu (na każde
żądanie) wykonywanie czynności opisanych powyżej.

1.
2.
3.
4.
5.

Wynagrodzenie i warunki płatności
§2
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy określa się w następujący sposób: netto ………………..zł, + podatek VAT w kwocie ………….. zł, tj. brutto …………… zł (słownie: …………………… zł …./100).
Ceny jednostkowe składające się na wartość umowy podano w Załączniku nr 1A do IDW, stanowiącym integralną część umowy. Podane ceny zawierają wszystkie składowe niezbędne do wykonana
zamówienia.
Należność płatna będzie w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury i zgodną z faktyczną liczbą dostarczonych posiłków, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Faktura będzie wystawiana raz w miesiącu, do dnia 5-go miesiąca następującego po miesiącu,
w którym realizowany był przedmiot zlecenia.
Rozliczenia za usługę następować będą w trybie miesięcznym, w oparciu o poprawnie wystawioną
fakturę VAT i dokumenty potwierdzające wykonanie usługi podpisane przez przedstawiciela ODW,
zawierające wyszczególnienie ilości posiłków i cenę jednostkową i wartość ogólną.
Termin wykonania umowy
§3
Termin realizacji zamówienia: od 20.02.2019 do 31.12.2019
Zamawiający zastrzega możliwość rozpoczęcia realizacji umowy w późniejszym terminie w następujących przypadkach:
1. przesunięcia terminu rozpoczęcia funkcjonowania Oddziału Dziennego Wsparcia Centrum
Zdrowia Psychicznego (ODW)
2. w przypadku braku pacjentów ODW od wskazanego terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia
3. wydłużenia procedury przetargowej
4. z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego
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Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia
1.

§4
Osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego
jest: ………………………………, Tel. ………………………………., e-mail: …………………..

2.

Osobą wskazaną do współpracy ze strony Zamawiającego, odpowiedzialną za kontrolę
i dokumentowanie realizacji aspektów społecznych oraz zatrudnienia osób wykonujących czynności,
co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres
trwania umowy jest: ………………………………, Tel. ………………………………., e-mail: …………………..

3.

Osoba odpowiedzialna za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest dostępna pod nr
telefon …………………………… oraz pod adresem e-mail: ………………………………………………………
1.
Oświadczenia stron

§5
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jej realizacji z należytą starannością, wedle posiadanej
fachowej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami.
2. Wykonawca gwarantuje, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie, w szczególności:
1) dostarczane produkty żywnościowe będą świeże, a produkty gotowane – będą przygotowywane
tego samego dnia, w którym następuje dostawa posiłków do ODW;
2) Wykonawca będzie dbał o właściwy stan dostarczanych posiłków: posiłki będą świeże, smaczne
i estetyczne oraz właściwie dobrane do wieku i diety pacjentów ODW;
3) przedmiot umowy będzie świadczony przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, o ważnym okresie przydatności do spożycia;
4) termosy, termoporty i pojemniki G/N do przewozu posiłków będą wysterylizowane zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
5) stan posiłków i sposób dowożenia posiłków będą spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej;
6) do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości
i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP;
7) będzie przestrzegał przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych w szczególności dotyczących bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz epidemiologiczno-sanitarnych.
3. Wykonawca dostarczy posiłki własnym staraniem i na własny koszt.
4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń zapewni posiłki
o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. W innych przypadkach Zamawiający zapewni
wyżywienie dla pacjentów ODW i obciąży Wykonawcę wszystkimi kosztami i stratami, jakie poniósł
z tego tytułu.
5. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy;
2) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz szkody wyrządzone osobom trzecim
przez osoby, którymi się posłuży Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy;
3) zaplanowanie i wykonywanie prac związanych z realizacją niniejszej umowy w taki sposób, by
nie spowodowały one zakłóceń w pracy;
4) wszelkie szkody (w mieniu i wyrządzone osobom trzecim) oraz ich skutki, które mogą wyniknąć
z nieprawidłowego lub niezgodnego z normami i ze sztuką wykonywania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo uzyskanych danych osobowych dotyczących
osób wykonujących przedmiot zamówienia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane podczas
realizacji przedmiotu umowy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Aspekty społeczne oraz wymóg zatrudniania na umowę o pracę
1.

§6
Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zastrzega, że osoby z kadry Wykonawcy
(wykazane w formularzu oferty) lub Podwykonawcy realizujące czynności z zakresu przedmiotowe-

5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ –WCZ/P/U -2/2019

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

go zamówienia, będą świadczyć usługi na podstawie zawartych z Wykonawcą (Podwykonawcą)
umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1917, z późn. zm.).
Sposób dokumentowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób do realizacji przedmiotu umowy (w
tym osób niepełnosprawnych), odbywać się będzie poprzez ewidencjonowanie przez danego Wykonawcę czasu pracy osób ze wskazaniem czynności, które były wykonywane przez te osoby.
Wykonawca będzie zatrudniał osoby niepełnosprawne przestrzegając w szczególności przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega, że osoby zatrudnione do realizacji zamówienia nie mogą świadczyć czynności z zakresu usług przedmiotu umowy na podstawie umów cywilnoprawnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych oraz zatrudniania
na podstawie umowy o pracę pozostałych osób realizujących czynności z zakresu usług przedmiotu
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania do Państwowej Inspekcji Pracy i innych
organów o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych oraz zatrudniania na podstawie umowy o pracę pozostałych osób realizujących czynności z zakresu przedmiotu umowy.
Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, przedłoży do wglądu kopie umów o pracę,
zawartych przez Wykonawcę z osobami niepełnosprawnymi oraz pozostałymi pracownikami wykonującymi usługi dotyczące przedmiotowego postępowania, jak również przedstawienia orzeczenia o
niepełnosprawności osób niepełnosprawnych realizujących czynności z zakresu przedmiotowej
umowy. Kopie umów oraz orzeczenia o niepełnosprawności powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imienia i nazwiska, adresów zamieszkania, zameldowania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Nieprzedłożenie przez
Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami realizującymi czynności
z zakresu przedmiotu umowy oraz orzeczeń o niepełnosprawności w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, będzie traktowane jako niespełnianie wymagań w zakresie zatrudniania na umowę
o pracę osób realizujących czynności z zakresu przedmiotu umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5
dni roboczych, przedłoży oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności z zakresu przedmiotu umowy. 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności z zakresu przedmiotu
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niespełnianie wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób realizujących czynności z zakresu przedmiotu
umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5
dni roboczych, Wykonawca przedłoży 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. Nieprzedłożenie
przez Wykonawcę zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niespełnianie wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę
osób realizujących czynności z zakresu przedmiotu umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5
dni roboczych, Wykonawca przedłoży 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 przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ko-
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pii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niespełnianie wymagań w zakresie zatrudniania na
umowę o pracę osób realizujących czynności z zakresu przedmiotu umowy.
10. W razie niewywiązywania się z wymagań w zakresie zatrudniania osób (w tym również osób niepełnosprawnych) na podstawie umowy o pracę o czym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w § 7 przedmiotowej umowy.
11. W przypadku niewywiązania się z wymagań dotyczących zatrudniania osób (w tym również osób
niepełnosprawnych) na podstawie umowy o pracę, Zamawiającemu przysługuje także prawo do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
12. Wszystkie powyższe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia mają również zastosowanie wobec Podwykonawcy.
Kary umowne
§7
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony
opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
1) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy należnego za wykonanie całego przedmiotu umowy, liczonego za każdą godzinę opóźnienia;
2) stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji przedmiotu umowy (np. dostarczone posiłki niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami określonymi w przedmiotowej umowie)
przy odbiorze- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za
wykonanie całego przedmiotu umowy;
3) w przypadku niewykonania wykonania umowy – w wysokości równej kwocie wynagrodzenia za
usługę w ramach złożonego zamówienia jednostkowego na dany dzień, którego dotyczy niewykonanie umowy;
4) w przypadku nienależytego wykonania umowy lub niewywiązania się z innych obowiązków wynikających z umowy innego, niż określonego powyżej (nie dotyczy zapisów związanych
z aspektami społecznymi i zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę) – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 przedmiotowej umowy;
5) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności dietetyka i kucharza na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) za każdą osobę;
6) w razie zmiany osób (osoby) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy bez
wcześniejszego poinformowania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąca złotych);
7) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą Stronę,
zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust 1 umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego.
4. Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane.
5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku powtarzających
się uchybień, nieprawidłowości z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę – Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym ze skutkami prawnofinansowymi jakie wynikają z zapisów umowy.

1.
2.

Zmiany do umowy
§8
Wprowadzenie do treści umowy zmian jest możliwe wyłącznie w zakresie określonym w art. 144
ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144
ustawy Pzp, tj.:
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy;
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2) zmiany osoby reprezentującej Wykonawcy;
3) zmian osób realizujących czynności z zakresu przedmiotu zamówienia, wskazanych
w „Wykazie osób” złożonym w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, które z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba), nie mogą realizować czynności usługowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, najpóźniej w dniu dokonania
zmian, o osobach które zostały wprowadzone do kadry Wykonawcy i będą wykonywać
czynności z zakresu przedmiotu zamówienia. Osoby te muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i przedmiotowej umowie oraz posiadać
doświadczenie zawodowe nie mniejsze od doświadczenia określonego dla tych osób przez
Wykonawcę w złożonej ofercie.
4) w uzasadnionych przypadkach, w szczególności niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany osób wykonujących czynności z
zakresu przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny takiego żądania;
5) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby posiłków, w szczególności ze
względu na:
a) niższą rzeczywistą liczbę pacjentów ODW niż wcześniej deklarowana;
b) przesunięcie terminu rozpoczęcia funkcjonowania ODW;
c) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
- co skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia (tj. proporcjonalnie do
zmniejszonej liczby posiłków). Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać
się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
6) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy – w takim przypadku nastąpi uaktualnienie zapisów umowy w drodze aneksu.
3.

Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudniania do realizacji zamówienia większej liczby
niepełnosprawnych osób, niż wskazana w ofercie.

4.

Dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego.

5.

Możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za
uprzednią zgodą Zamawiającego:

6.

1) powierzenie podwykonawcom innego zakresu przedmiotu zamówienia niż wskazany
w ofercie Wykonawcy;
2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia;
3) wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał
w ofercie, że przedmiot zamówienia wykona samodzielnie.
Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7.

W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie zmiany stawki podatku Vat od towarów
i usług, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.
O zmianie VAT na przedmiot umowy, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego w
terminie 14 dni roboczych przed terminem wystawienia faktury, której cena ulega zmianie.
Wykonawca zobowiązany jest do podania na piśmie podstawy prawnej zmieniającej wysokości
stawki podatku VAT.

8.

Z przyczyn niezależnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji
niniejszej umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń.

9.

Zmiany przedmiotowej umowy, dla których nie ustanowiono inaczej, są wprowadzane aneksem
do umowy.
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Podwykonawstwo
1.

2.

3.

4.

§9
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia w części Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, z uwzględnieniem powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni przed zamiarem
wprowadzenia podwykonawstwa.
W razie powierzenia wykonania zamówienia w całości lub części podwykonawcy, Wykonawca za
działania lub zaniechania osób trzecich ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
Podwykonawca będzie zobowiązany spełniać także wymogi zatrudniania osób skierowanych do
realizacji usług z zakresu przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1917, z późn. zm.).
Zapisy przedmiotowej umowy mają także zastosowanie do Podwykonawcy.
Ubezpieczenie usług

§ 10
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z powodu nienależytego
wykonania niniejszej umowy oraz z winy Wykonawcy, bądź jego pracowników lub z powodu działania lub zaniechania Podwykonawcy lub pracowników Podwykonawcy.
2. Pełna odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie i w związku z realizacją usług ochrony obejmuje szkody w mieniu i osobach.

Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

4.
5.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy Pzp oraz przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i inne przepisy
mające zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.
W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej stronie w sprawach niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd we Wrocławiu.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 – dla Zamawiającego, 1 – dla Wykonawcy.
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część, są:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (część II SIWZ) – Załącznik nr 1 do umowy;
2) Instrukcja dla Wykonawców (część I SIWZ) – Załącznik nr 2 do umowy;
3) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 3 do umowy;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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