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Projekt umowy

UMOWA NR …......./ZP/2011

 
___________________________________________________________________

na świadczenie usług  
w zakresie kompleksowego, całodobowego żywienia pacjentów 

SP ZOZ wraz z obowiązkiem przejęcia pracowników SP ZOZ 
w Proszowicach zatrudnionych przy obsłudze infrastruktury 

żywieniowej
___________________________________________________________________

zawarta w Proszowicach

dnia ___________ 2011 roku

pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach

- oraz -

_______________________________
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Niniejsza  umowa  zawarta  została  dnia  _______________  2011  roku  na  zasadach  określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.  
759 z późniejszymi zmianami) z wykonawcą, którego oferta wybrana została w ramach postępowania 
o udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego  pod 
numerem 35/ZP/2011 na świadczenie usług kompleksowego całodobowego żywienia pacjentów we 
wszystkie dni tygodnia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz 
dostarczenie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej.

pomiędzy:             
                                  
Samodzielnym  Publicznym  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach,  z  siedzibą 
w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  i  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,  
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  KRS numer: 0000003923, posiadającym NIP: 682-14-36-049 oraz 
REGON: 000300593, zwany w dalszej części „Zleceniodawcą”, który reprezentuje:

 p. o. Dyrektora  SP ZOZ w Proszowicach – Janina Dobaj

a

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________ zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

1.Definicje.

1.1.W niniejszej Umowie poniższym określeniom pisanym z dużej litery będą przypisane następujące 
znaczenia określone poniżej:

1.1.1.Postępowanie oznacza  przeprowadzone  na  zasadach  określonych  w ustawie  z  dnia  29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późniejszymi 
zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
prowadzonego  pod  numerem  35/ZP/2011  na  świadczenie  usług  kompleksowego  całodobowego 
żywienia  pacjentów  we  wszystkie  dni  tygodnia  w  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach oraz dostarczenie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej;

1.1.2.Dokumentacja Postępowania  oznacza opis przedmiotu Zamówienia,  Organizację Żywienia, 
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  złożoną  przez  Zleceniobiorcę  ofertę  wraz  z 
załącznikami i wymaganymi przez Zleceniodawcę dokumentami;

1.1.3.Organizacja  Żywienia  oznacza  opracowany  przez  Zleceniodawcę  sposób  w jaki  powinna 
przebiegać procedura przygotowania, dowozu oraz dystrybucji Posiłków Całodziennych do Pacjentów 
oraz pracowników zatrudnionych u Zleceniodawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy i 
stanowi część znanej Zleceniobiorcy Dokumentacji Postępowania;

1.1.4.Posiłki  Całodzienne  (osobodzień) oznaczają  serwowane  Pacjentom  śniadania,  drugie 
śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje oraz posiłek nocny dla diet łatwostrawnych z ograniczeniem 
łatwo przyswajalnych węglowodanów (w zależności od rodzaju diety);

1.1.5.Oddziały  oznaczają oddziały szpitalne funkcjonujące w ramach Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach;

1.1.6.Stołówka Pracownicza oznacza zorganizowaną i istniejącą w ramach struktury organizacyjnej 
Zleceniodawcy  stołówkę  dla  pracowników  i/lub  współpracowników  Samodzielnego  Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, w której mogą oni zaopatrywać się w obiady;

1.1.7.Zaplecze  oznacza  udostępnione  Zleceniobiorcy  pomieszczenia  pomocnicze  obejmujące 
pomieszczenie  do  mycia  dezynfekcji  i  sterylizacji  określone  szczegółowo  w  ustępie  8  niniejszej 
umowy;

1.1.8.Pacjenci  oznaczają  osoby  przebywające  na  Oddziałach  w  celu  leczenia,  rehabilitacji, 
hospitalizacji, obserwacji lub innym celu związanym z ochroną zdrowia, w tym także niemowlęta, z 
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wyłączeniem  osób  przebywających  w Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w 
Proszowicach doraźnie w ramach izby przyjęć lub poradni ogólnych i specjalistycznych;

1.1.9.Pracownicy  oznaczają  osoby  będące  pracownikami  zatrudnianymi  w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach przy wykonywaniu pracy związanej z obsługą 
żywienia  Pacjentów  i funkcjonowaniem  Zaplecza,  w  tym  osoby,  których  szczegółowy  wykaz 
z wyszczególnieniem  stanowisk  pracy  oraz  otrzymywanym  wynagrodzeniem  zawarty  został  w 
załączniku  do niniejszej umowy;

1.1.10.Okres  Rozliczeniowy  oznacza  jeden  miesiąc  kalendarzowy,  w  którym  wykonywana  jest 
niniejsza umowa;

1.1.11.Wynagrodzenie oznacza określone zgodnie z postanowieniem ustępu 14 niniejszej umowy 
wynagrodzenie należne Zleceniodawcy w Okresie Rozliczeniowym;

1.1.12.Zabezpieczenie  oznacza  zabezpieczenie  należytego  wykonania  niniejszej  umowy 
ustanowione zgodnie z treścią art.  147 ust  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych.

2.Przedmiot Umowy.

2.1.Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania w 
ramach  prowadzonego  przedsiębiorstwa  z wykorzystaniem  infrastruktury  Zaplecza  i  Pracowników 
Zleceniodawcy usługę polegającą na przygotowaniu Posiłków Całodziennych i dostarczeniu ich na 
Oddziały bezpośrednio do Pacjentów zgodnie z Organizacją Żywienia,  w ilościach wynikających z 
potrzeb  Zleceniodawcy,  (kompleksowe  codzienne,  całodobowe  żywienie  Pacjentów)  wraz 
z przygotowaniem i  serwowaniem posiłków dla  pracowników zatrudnionych u Zleceniodawcy (dalej 
jako „Przedmiot Umowy”).

2.2.Posiłki Całodzienne przygotowywane będą przez Zleceniobiorcę poza siedzibą Zleceniodawcy a 
następnie  będą  przez  niego  gotowe  do  spożycie  dowożone  do  Zleceniodawcy  i  podawane 
bezpośrednio do Pacjentów Zleceniodawcy.

3.Oświadczenia Stron.

3.1.Zleceniobiorca  oświadcza,  że  posiada  wystarczającą  wiedzę,  środki  techniczne  oraz 
doświadczenie do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3.2.Zleceniodawca informuje, że w dniu zawarcia niniejszej umowy Przedmiot Umowy obejmuje poza 
pracownikami Zleceniodawcy, których jest około 50 osób, około 150 Pacjentów  dorosłych oraz około 
25  Pacjentów niemowląt  i dzieci  dziennie,  przy  czym Strony zastrzegają,  że  liczba  ta  może ulec 
zmianie w zależności od przyjęć i wypisów Pacjentów przez Zleceniodawcę (zmiana ilości obiadów do 
godziny 10.00, a kolacji do godziny 15.00)

3.3.Z uwagi na fakt, iż liczba Pacjentów w okresie obowiązywania niniejszej umowy może ulec 
zmianie Strony postanawiają, że w przypadku zmniejszenia liczby Pacjentów o 20 % 
lub zwiększenia liczby Pacjentów o 20 % w stosunku do stanu określonego w ustępie 
3.2. lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiana ta nie będzie miała 
wpływu  na  treść  niniejszej  umowy  a Zleceniobiorca  nie  będzie  domagał  się  od 
Zleceniodawcy jakichkolwiek zmian niniejszej  umowy oraz nie będzie występował z 
jakimkolwiek  roszczeniem  związanym  ze  zmianą  liczby  Pacjentów  w określonych 
powyżej granicach.

3.4.W  przypadku  zmiany  ilości  Pacjentów  powyżej  granicy  określonej  w  ustępie  3.2. 
Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści niniejszej umowy.

3.5.Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa, w tym ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. Z 2010 nr 136, poz 914 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie (WE) nr 
852/2004 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  29  kwietnia  2004 r.  w sprawie 
higieny środków spożywczych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 
2007  r.  w  sprawie  pobierania  i  przechowywania  próbek  żywności  przez  zakłady 
żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

3.6.Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opisami i postanowieniami zawartymi w 
Dokumentacji  Postępowania,  a w szczególności  z  zawartą  w jej  treści  Organizacją 
Żywienia.
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3.7.Zleceniobiorca  oświadcza,  że  znana  jest  mu  treść  aktów  prawnych,  o  których  mowa 
w ustępie 3.5 oraz treść Organizacji Żywienia, co do której nie wnosi zastrzeżeń.  

4.Zasady przygotowania Posiłków Codziennych.

4.1.Posiłki Całodzienne przygotowywane będą poza siedzibą Zleceniodawcy z własnych produktów i 
surowców Zleceniobiorcy przy użyciu własnych urządzeń, sprzętu oraz naczyń.

4.2.Posiłki  Całodzienne  powinny  być  sporządzane  według  zasad  wynikających  z doświadczeń  i 
osiągnięć dietetyki, z uwzględnieniem diet  zgodnie z klasyfikacją  i numeracją diet obowiązującą u 
Zleceniodawcy.  Klasyfikacja  diet  stanowi  załącznik  do  przekazanej  Zleceniobiorcy  Dokumentacji 
Postępowania, przy czym Zleceniodawca dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w zakresie zmian 
w klasyfikacji diet.

4.3.Posiłki  Całodzienne przygotowywane i  dostarczane będą terminowo  Pacjentom według zasad 
żywienia i higieny we wszystkie dni tygodnia w ciągu roku.

5.Dodatkowe uprawnienia Zleceniobiorcy.

5.1.Posiłki  przygotowywane  przez  Zleceniobiorcę  dla  pracowników  i/lub  współpracowników 
Zleceniodawcy w ramach Stołówki Pracowniczej wydawane będą odpłatnie.

5.2.W ramach  Stołówki  Pracowniczej  Zleceniobiorca  może  na  zasadach  komercyjnych  świadczyć 
usługi  gastronomiczne na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że działalność ta nie będzie miała 
wpływu na wykonanie Przedmiotu Umowy.

5.3.Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego wykonania Przedmiotu Umowy.

6.Sposób wykonania Przedmiotu Umowy.

6.1.Przygotowanie,  dowóz  i  dystrybucja  Posiłków  Całodziennych  realizowana  będzie  w sposób 
opisany w Organizacji Żywienia.

6.2.W razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby związanej z organizacją procesu leczenia i przebywania 
Pacjentów  lub  funkcjonowaniem  zakładu  Zleceniodawcy  może  on  dokonać  zmiany  Organizacji 
Żywienia.  Zmiana  taka  może  być  wprowadzona  z  co  najmniej  dwutygodniowym  wyprzedzeniem 
Zleceniobiorcy o konieczności jej wprowadzenia Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę.

6.3.Dystrybucja posiłków wykonywana będzie przez osoby, które powinny być zaopatrzone w jednolity 
strój,  identyfikatory  oraz  środki  ochrony  osobistej  stosownie  do miejsca  i charakteru  pracy  oraz 
posiadać aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych osoby pracującej w obrocie 
z żywnością.

6.4.Zleceniobiorca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  utrzymywał  będzie  pomieszczenia 
Zaplecza we właściwym stanie sanitarno – epidemiologicznym oraz technicznym, w sposób zgodny z 
obowiązującymi normami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  dobrej praktyki 
higienicznej (GHP).

6.5.Zleceniobiorca  zapewni  we  własnym zakresie  mycie  i  dezynfekcję  termosów,  naczyń  i innych 
urządzeń wykorzystywanych do wykonania Przedmiotu Umowy.

6.6.Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzania  mycia,  dezynfekcji  i  sterylizacji  butelek 
do karmienia niemowląt przekazywanych z Oddziału dziecięcego po każdym karmieniu.

6.7.Zleceniobiorca  w  ramach  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  we  własnym  zakresie  wyposaży 
Zaplecze w odpowiednie urządzenia służące do wykonania niniejszej umowy (składowanie, mycie, 
dezynfekcja naczyń).

6.8.Zleceniodawca we własnym zakresie zobowiązany jest do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych.

6.9.Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt  dezynsekcji  i deratyzacji 
pomieszczeń  Zaplecza,  w terminach  zsynchronizowanych  z terminami  wykonywania  dezynsekcji  i 
deratyzacji  przez  Zleceniodawcę  w  oddziałach  ustalonych  z przedstawicielem  Zleceniodawcy, 
Pielęgniarką Epidemiologiczną oraz w innych terminach wynikających z potrzeb Zleceniobiorcy.

6.10.Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczać w sposób ciągły media do pomieszczeń Zaplecza 
obejmujące  odpowiednio  do  charakteru  pomieszczenia  wodę  ciepłą  i zimną,  energię  elektryczną, 
energię cieplną, oraz odbierać ścieki.
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6.11.W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się dodatkowo do  dostarczania do 5 
dnia każdego miesiąca do Oddziałów cukru w ilości 2 kg oraz herbaty w ilości 2 opakowania 
po 10 dkg. A także jednorazowe naczynia i sztućce w ilości około 50 szt. lub w zależności od  
zapotrzebowania.

7.Odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

7.1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą starannością przy 
uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

7.2.Zleceniobiorca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  stwierdzone  nieprawidłowości  w zakresie 
usług  żywieniowych  ujawnione  przez  uprawnione  zewnętrzne  organy  kontrolne  oraz  działające  u 
Zleceniodawcy  służby,  w szczególności  Pielęgniarkę  Epidemiologiczną  ,  Pielęgniarkę  Oddziałową 
oraz Dietetyczkę.

7.3.Stwierdzone  uchybienia,  dotyczące  wykonywania  Przedmiotu  Umowy,  zawinione  przez 
Zleceniobiorcę,  zgłaszane  będą  niezwłocznie  Zleceniobiorcy.  Zgłoszenia  określać  będą  termin 
usunięcia uchybień.

7.4.W przypadku braku usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych przez określone w ustępie 
7.2. osoby uchybień ze strony Zleceniobiorcy, w przypadku ponownego wystąpienia stwierdzonych już 
i usuniętych przez Zleceniobiorcę nieprawidłowości lub w przypadku trzykrotnej reklamacji jakości lub 
ilości posiłków wchodzących w zakres Posiłków Całodziennych w danym miesiącu, niezależnie od 
faktu  i wysokości  poniesionej  szkody  Zleceniobiorca  zapłaci  Zleceniodawcy  karę  umowną 
w wysokości 20 % Wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w danym Okresie Rozliczeniowym.

7.5.Kara  umowna może  być  potrącona  przez  Zleceniodawcę z  przysługującego Zleceniobiorcy  w 
danym Okresie Rozliczeniowym Wynagrodzenia.

7.6.Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej w niniejszym ustępie kary umownej.

7.7.W  dniu  zawarcia  niniejszej  umowy  Zleceniobiorca  będzie  posiadał  odpowiednią  polisę 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej. 
Zakres wymaganego w przekazanej Zleceniodawcy polisie ubezpieczenia Zleceniobiorcy musi być 
zgodny z zakresem zawartym w Dokumentacji Postępowania.

7.8.Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania i przedkładania Zleceniodawcy aktualnych polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ustępie 7.7. przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy pod rygorem możliwości odstąpienia Zleceniodawcy od niniejszej umowy.        

                                  
8.Dzierżawa Zaplecza.

8.1.W ramach niniejszej umowy w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Zleceniodawca 
wydzierżawia Zleceniobiorcy pomieszczenia Zaplecza na parterze budynku głównego o powierzchni 
218,57 m² oraz pomieszczenie kuchenne oddziału obserwacyjno - zakaźnego o powierzchni 22,30 m² 
wraz  ze  zmywarko-wyparzaczem  do  przeprowadzania  mycia/dezynfekcji  naczyń  i  pojemników 
transportowych  oraz  do  przechowywania  czystych  naczyń.  Ponadto  zamawiający  udostępni 
Wykonawcy pomieszczenie Stołówki Pracowniczej o powierzchni 46,00m².

8.2.Dzierżawa  pomieszczeń,  o  których  mowa  w  ustępach  8.1.  zwane  będą  dalej  „Przedmiotem 
Dzierżawy”.

9.Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy.

9.1.Przekazanie  Przedmiotu  Dzierżawy  nastąpi  na  podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego 
podpisanego przez Strony w dniu zawarcia niniejszej umowy.

9.2.Po przekazaniu Zleceniobiorcy Przedmiotu Dzierżawy przechodzą na niego wszelkie obowiązki 
określone  w  niniejszej  umowie  związane  z  posiadaniem  i korzystaniem  z Przedmiotu 
Dzierżawy.

9.3.Wszelkie ewentualne zastrzeżenia i wnioski Zleceniobiorcy związane z przekazaniem Przedmiotu 
Dzierżawy do używania powinny być w miarę możliwości zgłoszone w protokole przekazania.
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10.Obowiązki Zleceniodawcy w ramach Dzierżawy.

10.1.W ramach dzierżawy Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do:

10.1.1.dostarczania energii elektrycznej,

10.1.2.ogrzewania wydzierżawionych pomieszczeń,  

10.1.3.dostarczania wody ciepłej i zimnej,

10.1.4.udostępnienia  kanalizacji (odprowadzania ścieków),

10.1.5.udostępnienie dróg dojazdowych do Przedmiotu Dzierżawy.

10.1.6.udostępnienie Zleceniobiorcy linii telefonicznej,

10.1.7.udostępnienie windy żywnościowej.

11.Czynsz dzierżawy i opłaty eksploatacyjne.

11.1.Za korzystanie z przedmiotu dzierżawy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy czynsz miesięczny 
w wysokości 8,00 zł. (osiem złotych) za każdy metr kwadratowy objętej dzierżawą powierzchni, do 
której  to  kwoty  doliczony  zostanie  obowiązujący  zgodnie  z odpowiednimi  przepisami  podatek  od 
towarów i usług VAT .

11.2.Oprócz czynszu dzierżawy, o którym mowa w ustępie 11.1. oraz 11.2. Zleceniobiorca uiszczać 
będzie  co  miesiąc  należność  za  dostarczane  do  Przedmiotu  Dzierżawy  media  według 
wskazań subliczników, które Zleceniobiorca na własny koszt zobowiązany jest zainstalować 
nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania Przedmiotu Dzierżawy, a w braku wskazań 
subliczników według następującego wyliczenia:

11.2.1.za  energię  elektryczną  według  średniej  ceny 1  kWh wykazanej  w fakturze  przez  dostawcę 
energii  - ilość - według wskazań licznika energii elektrycznej.

11.2.2.za wodę i ścieki – cena według faktury dostawcy wody i odbiorcy ścieków za każdy 1 m3 – ilość 
według wskazań licznika wody,

11.2.3.za centralne ogrzewanie – na podstawie kalkulacji SP ZOZ, wg stawki 6,88 złotych netto za  
każdy 1 m2 miesięcznie, naliczane przez cały rok,

11.2.4.za ciepłą wodę (cena 1 m³ wody zimnej + koszt podgrzania) – na podstawie kalkulacji SPZOZ, 
wg stawki 17,70 zł netto za 1 m³ oraz koszt odprowadzenia ścieków   – ilość według wskazań licznika. 
Ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody tj. sumie ilości zimnej wody i zimnej wody do podgrzania.

11.2.5.za  udostępniony  numer  telefoniczny  Zleceniodawca  obciąży  Zleceniobiorcę  na  podstawie 
faktur VAT jakie operator wystawi Zleceniodawcy.

11.2.6.za konserwację, przeglądy, naprawy windy żywnościowej – według faktury wystawionej przez 
konserwanta i serwisanta dźwigów.

11.3.Opłaty  z  tytułu  czynszu  dzierżawy  oraz  dostawy  mediów  Zleceniobiorca  będzie  uiszczał  na 
podstawie odpowiedniej faktury (refaktury) VAT wystawianej przez Zleceniodawcę w formie przelewu 
na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub w sposób wskazany w treści ustępu 15.2. niniejszej umowy 
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Zleceniobiorcę. Faktura wystawiana będzie w ostatnim 
roboczym dniu miesiąca.

11.4.Czynsz  określony  w  ustępie  11.1.  może  być  waloryzowany  raz  w  roku  kalendarzowym 
obowiązywania  Umowy.  Waloryzacja  może  nastąpić  o  wartość  wzrostu  rocznego  wskaźnika  cen 
towarów  i usług  konsumpcyjnych  (inflacja)  ogłoszonego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego za każdy rok obowiązywania Umowy w roku następnym. Pierwsza waloryzacja może 
nastąpić  w  2013  roku.  Waloryzacja  następuje  na  podstawie  stosownego  oświadczenia  strony 
uprawnionej do podwyższenia czynszu lub na podstawie stosownego porozumienia. Do dokonania 
waloryzacji czynszu nie jest wymagana zmiana treści niniejszej umowy.

11.5.Czynsz  określony w ustępie  11.1.  może zostać  również zwaloryzowany w przypadku  zmiany 
wysokości podatków/opłat od nieruchomości lub wprowadzenia w miejsce lub obok dotychczasowych 
podatków/opłat od nieruchomości nowych danin publicznych.
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12.Utrzymanie Przedmiotu Dzierżawy.

12.1.Zleceniobiorca  jest  zobowiązany  do  przystosowania  Zaplecza  według  potrzeb  związanych  z 
wykonaniem Przedmiotu Umowy, dokonywania zwykłych czynności konserwacji i bieżących remontów 
pomieszczeń  i  urządzeń zapewniających  utrzymanie należytego  stanu  sanitarnego i  estetycznego 
objętych dzierżawą pomieszczeń, urządzeń.

12.2.Zleceniobiorca  nie  może  przeprowadzać  żadnych  zmian  adaptacyjnych,  w  tym   ulepszeń  i 
modernizacji,   w  Przedmiocie  Dzierżawy  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zleceniodawcy  na  ich 
wykonanie.

12.3.Zasady dokonania  prac,  o  których  mowa  w ustępie  12.2  określone  zostaną  przez  strony  w 
odpowiednim porozumieniu.

12.4.Jeżeli  strony  nie  postanowią  inaczej  w  porozumieniu,  o  którym  mowa  w  ustępie  12.3.  
Zleceniodawcy przysługuje prawo zachowania wszelkich nakładów dokonanych przez Zleceniobiorcę 
bez obowiązku rozliczenia ich ze Zleceniobiorcą o ile nie mogą być one odłączone i zabrane bez 
istotnej zmiany Przedmiotu Dzierżawy.

12.5.Po zakończeniu niniejszej umowy strony dokonają odbioru Przedmiotu Dzierżawy na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron.

13.Przejęcie Pracowników.
 

13.1.Wraz  z  zawarciem  niniejszej  umowy  oraz  wydzierżawieniem  Zaplecza  oraz  Stołówki 
Pracowniczej  Zleceniobiorca  przejmuje  prawa  i obowiązki  Zleceniodawcy  jako  Pracodawcy 
w stosunku do Pracowników, których wykaz znajduje się w załączniku do niniejszej umowy.

13.2.Określone w ustępie 13.1. przejęcie Pracowników nastąpi w trybie i na zasadach określonych w 
art. 23¹ § 1 Kodeksu pracy.

13.3.Pracownicy staną się pracownikami Zleceniobiorcy z dniem wejścia niniejszej umowy w życie.

13.4.W  przypadku  upływu  okresu  na  jaki  niniejsza  umowa  została  zawarta,  jej  wcześniejszego 
rozwiązania,  wygaśnięcia,  odstąpienia  od  umowy  lub  likwidacji  Zleceniobiorcy,  Zleceniodawca 
zobowiązuje się przejąć powrotnie Pracowników w trybie art. 23¹ § 1 Kodeksu pracy.

13.5.Zleceniobiorca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do stosowania 
wobec Pracowników obowiązujących w dniu przejęcia postanowień stosowanych u Zleceniodawcy (i)  
Regulaminu Wynagrodzenia, (ii) Regulaminu Pracy oraz innych warunków pracy i płacy wynikających 
z indywidualnych umów o pracę Pracowników. Nie dotyczy to jednak ewentualnych zmian warunków 
pracy i płacy, które będą korzystniejsze dla Pracownika.

13.6.Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania Zleceniodawcy stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.

13.7.W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę ustępu 13.5. Zleceniodawca może domagać się 
zapłaty kary umownej w wysokości 20 % Wynagrodzenia w ostatnim Okresie Rozliczeniowy w którym 
nastąpiła zmiana, odnośnie każdego Pracownika, którego dotyczyła niekorzystna dla niego zmiana 
warunków pracy i/lub płacy.

13.8.Zleceniobiorca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z Pracownikiem z przyczyn 
leżących po stronie Zleceniobiorcy lub Pracownika na zasadach określonych w przepisach 
prawa pracy. W takim przypadku przepisu ustępu 13.7. nie stosuje się.

14.Wynagrodzenie Zleceniobiorcy.

14.1.Wartość  brutto  przedmiotu  umowy  wynosi  …..............................  zł  (słownie:  ….....................  
złotych).

14.2.Za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy  Wynagrodzenie 
ryczałtowe  ustalone  w  oparciu  o  stawki  poszczególnych  posiłków  tj.:  cena  netto:  śniadania  -  
…................. zł, II śniadania - …............... zł, obiadu - …........... zł, podwieczorku - …..................... zł,  
kolacji - …............... zł, posiłku nocnego - ….............. zł i karmienia - …............... zł  w dniu zawarcia  
niniejszej  umowy,    powiększoną  o obowiązujący  zgodnie  z odpowiednimi  przepisami  podatek  od 
towarów i usług VAT.

14.3.Stawka poszczególnych posiłków w żywieniu dziennym określona w ustępie 14.2. nie podlega 
zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
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14.4.Do wyliczenia należytego Zleceniobiorcy Wynagrodzenia w Okresie Rozliczeniowym przyjmuje 
się  rzeczywistą  ilość  wydanych  posiłków  w  ramach  Posiłków  Całodziennych  w przyjętym 
Okresie Rozliczeniowym.

15.Zapłata Wynagrodzenia.

15.1.Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem na  wskazany  rachunek  bankowy  Zleceniobiorcy  w 
terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę wystawionej przez 
Zleceniobiorcę odpowiedniej faktury VAT.

15.2.Rozliczenie  wzajemnych  zobowiązań  stron  z  tytułu  wykonania  Przedmiotu  Umowy  w tym 
wynikających z ewentualnych kar umownych oraz z tytułu dzierżawy Przedmiotu Dzierżawy 
nastąpić może poprzez potrącanie wzajemnych wierzytelności Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy 
wynikających  z niniejszej  umowy  z  uwzględnieniem  treści  art. 498  i  art.  499  kodeksu 
cywilnego.

16.Identyfikacja podatkowa oraz oświadczenia w zakresie podatku od towarów i usług VAT.

16.1.Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT uprawnionym 
do wystawiania i otrzymywania faktur VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:  682-14-36-
049.

16.2.Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT uprawnionym 
do wystawiania  i  otrzymywania  faktur  VAT,  posiada  numer  identyfikacji  podatkowej  NIP: 
__________________.

17.Zabezpieczenie.

17.1.Strony  ustalają  Zabezpieczenie  w  formie  ________________________________ 
…………………….w wysokości  5  %  ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie  tj._________  zł  (słownie: 
_____________ złotych).

17.2.Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 
Umowy,  a  także  zabezpieczeniu  pokrycia  ewentualnych  roszczeń  z uszkodzenia  lub 
zniszczenia Przedmiotu Dzierżawy.

17.3.W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17.4.Zmiana formy Zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości.

17.5.Zleceniodawca zwróci Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy.

18.Obowiązywanie Umowy, odstąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie.

18.1.Niniejsza umowa wchodzi w życie  z dniem ________________ 2011 roku.

18.2.Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  od  dnia  wejścia  w  życie  do  dnia 
________________________ roku.

18.3.Oprócz wypadków określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących prawa stron do odstąpienia od 
Umowy  Zleceniodawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym w całym okresie  obowiązywania  Umowy (i)  w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  odstąpienie  od umowy może w tym wypadku 
nastąpić  w terminie  miesiąca  od  powzięcia  przez  Zamawiającego  wiadomości  o  powyższych 
okolicznościach, (ii) Zleceniobiorca nie wykonuje Przedmiotu Umowy, (iv) w Okresie Rozliczeniowym 
nastąpiła trzykrotna reklamacja jakości lub ilości posiłków a Zleceniobiorca nie uiścił kary umownej, (v) 
Zleceniobiorca  nie  ustanowił  Zabezpieczenia  (vi)  Zleceniobiorca  nie  przedłożył  lub  nie  odnowił  
ważności polis ubezpieczeniowych.

18.4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę w sytuacjach o których mowa ustępie 
18.3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 50 % 
Wynagrodzenia  w Okresie  Rozliczeniowym  bezpośrednio  poprzedzającym  Okres  Rozliczeniowy, 
zakończony natychmiastowym odstąpieniem od niniejszej  Umowy.  Zleceniodawca może dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

18.5.W  przypadku  rażącego  naruszania  postanowień  niniejszej  umowy  przez  Zleceniobiorcę 
Zleceniodawca  może  wypowiedzieć  Umowę  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu 
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wypowiedzenia  liczonego  od  dnia  otrzymania  pisemnego  oświadczenia  Zleceniodawcy 
o wypowiedzeniu umowy.

 
19.Zmiana treści Umowy.

19.1.Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  na  piśmie  pod  rygorem 
nieważności takiej zmiany za wyjątkiem jednak zmiany treści załączników do niniejszej umowy oraz 
zaistnienia okoliczności określonych w treści niniejszej umowy.

19.2.Niedopuszczalna  jest  jednak  pod  rygorem  nieważności  zmiana  postanowień  umowy  oraz 
wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru 
Zleceniobiorcy,  chyba,  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

20.Postanowienia końcowe.

20.1.Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  pozostających 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że  obowiązek przekazania informacji dotyczących 
zawarcia  realizacji  lub  wykonania  niniejszej  umowy  wynikał  będzie  z obowiązujących  przepisów 
prawa.

20.2.Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie 
umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera, ze 
wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy.

20.3.Każda ze Stron,  jeżeli  uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej  umowy tego wymaga, może 
zażądać spotkania w celu wymiany informacji  i  podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 
wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

20.4.Gdyby  którekolwiek  z  postanowień  niniejszej  umowy  zostało  uznane  za nieważne  lub 
niewykonalne,  pozostałe  postanowienia  pozostają  w  mocy.  W takim  przypadku  postanowienie 
nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie 
intencji  Stron  oraz  ekonomicznych  i  prawnych  celów  umowy,  które  Strony  pragnęły  zrealizować 
przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.

20.5.Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na ważność 
pozostałych postanowień Umowy. W przypadku unieważnienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony 
podejmą niezbędne kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.

20.6.Zleceniobiorca  nie  może  bez  zgody Zleceniodawcy  przenosić  na  osoby  trzecie  jakiejkolwiek 
wierzytelności związanej z realizacją niniejszej umowy.

20.7.Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

20.8.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

20.9.Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez 
Sąd właściwy według siedziby Zleceniodawcy.

20.10.Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  2  egzemplarze 
otrzymuje Zleceniodawca, a jeden  egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
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