Oznaczenie sprawy:

załącznik nr 5 do siwz

DPS-H/01/2020

UMOWA Nr …../2020
z dnia ………...2020r.
zawarta pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej „HOSPICJUM”
w Bielsku-Białej Aleja Armii Krajowej 181
mgr Krystynę Piprek

reprezentowanym przez Dyrektora:

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a

……………………………………………………….
……………………………………………………….
.……………………………………………………...
……………………………………………………….

Firmą:

reprezentowaną przez:

……………………………………..
…………………………………….

zwanego dalej „Wykonawcą”

§ 1.
1.

Przedmiotem umowy jest wytwarzanie, przygotowanie i dostarczanie posiłków
dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „HOSPICJUM”, na warunkach
określonych w opisie świadczenia usługi, w oparciu o zamówienie publiczne
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
przedmiotowej usługi.
Opis świadczenia usługi stanowi integralną część umowy.

§ 2.
1.

2.

3.

4.

Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być wykonywana zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541), a zwłaszcza z zachowaniem zasad
systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).
Dostarczane posiłki będą przygotowywane w zakładzie spełniającym warunki
określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań higieniczno
– sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i
w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu
z tymi artykułami.
Transport posiłków będzie wykonywany środkami transportu spełniającymi
wymagania sanitarne określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji
pomagających w przetwarzaniu dozwolonych substancji dodatkowych i innych
składników żywności
Osoby, wykonujące przedmiot zamówienia mają wymagane uprawnienia, w
tym kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub
obrocie żywnością.

§ 3.
1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego dostarczania przedmiotu
zamówienia na podstawie codziennych zapotrzebowań, zgodnego co do ilości
i gramatury potraw, ilości i rodzaju poszczególnych diet, składanych przez
przedstawiciela Domu Pomocy Społecznej, z jednodniowym wyprzedzeniem
do godziny 1200.
W nagłych przypadkach, nie wynikających z winy Zamawiającego, strony
dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie
późniejszym niż określony w § 3. pkt. 1.
Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania jadłospisów dekadowych
uwzględniających wymagania określone w pkt. 8 opisu świadczenia usługi.
W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmniejszenia zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do
przewidzenia w chwili podpisania umowy okoliczności powodujące, że
wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie
Zamawiającego ze względów: ekonomicznych, organizacyjnych lub
technicznych.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: ciepłych napojów ( np. w
postaci herbaty ) i pieczywa zgodnie z opisem świadczenia usługi.

§ 4.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Dostawy posiłków odbywać się będą systematycznie, przez wszystkie dni
kalendarzowe, bez wyjątku, przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego
dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez wytypowanego przez siebie
pracownika, tj. przez Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego lub
opiekunkę.
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy, co do jego jakości i
ilości.
W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Zamawiający
informuje niezwłocznie Wykonawcę o zaistniałym fakcie oraz sporządza o tym
notatkę służbową. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do załatwienia
reklamacji w terminie niezwłocznym po otrzymaniu zgłoszenia.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do
zagospodarowania
we własnym zakresie:
- odpadów pokonsumpcyjnych,
- zapewni mycie oraz dezynfekcję opakowań, w których będą dostarczane
posiłki,
Wydawane posiłki muszą mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę.
W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest do
stosowania przepisów wymienionych w § 2 umowy
oraz innych
obowiązujących przepisów, jak również przestrzegania tajemnicy służbowej.
Nadzór nad rozliczeniem finansowym przedmiotu zamówienia z ramienia
Zamawiającego pełnić będzie Główna Księgowa DPS.
Nadzór nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego
będzie pełnić Kierownik Oddziału Terapeutycznego i Kierownik A-G .

§ 5.
1.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych
kontroli:
a.
w pomieszczeniach Wykonawcy, w których będą wytwarzane lub
przygotowywane posiłki, związanych z jakością surowców używanych
do przetwarzania i zgodnością gramatury z przedstawianym
jadłospisem,
b.
środków transportowych służących do przewozu posiłków pod kątem
zapewnienia wymogów higieniczno – sanitarnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych
posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań w razie konieczności, np.
zatrucia czy podejrzenia o niewłaściwą jakość.

§ 6.
1. Wartość umowy ustala się na kwotę:

2.

3.

a.

netto w wysokości:
………………………………… PLN
(
słownie:
…………………………………………………………………………//100 ),

b.

brutto w wysokości:
………………………………… PLN
(
słownie:
…………………………………………………………………………/100 ).

Kwota, jaką stanowi wartość umowy ( wymieniona w § 6 pkt 1 ) wyliczona jest
iloczynem regulaminowej liczby mieszkańców DPS ( tj. 25 osób ) , dziennej
stawki żywieniowej ( wymienionej w § 6 pkt 4 ) i liczbą dni na ile umowa
została zawarta ( 366 dni ).
Wartość umowy określonej w § 6 pkt 1 może ulegać zmianie i jest uzależniona
od faktycznej ilości wydanych posiłków, zgodnie z § 6 pkt 8.

4.
4. Ustala się dzienną stawkę żywieniową na kwotę:
……...,,,,,,,,,,,,,,,,,, PLN netto
(słownie:…………………………./100 ),
+ podatek VAT w wysokości 8 %, co daje kwotę brutto
w wysokości:
………………….. PLN brutto
(słownie:…………………………./100 ).
Dzienna stawka żywieniowa obejmuje koszty:
a.

b.

przygotowania ( wytworzenia ) posiłków, transportu, dostarczania,
wydania posiłków, postępowania z zagospodarowaniem odpadów,
myciem i dezynfekcją pojemników, w których posiłki są dostarczane.
wsadu do kotła, który musi wynosić min. 12,50 PLN ( brutto) na jeden
posiłek.

Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym
proporcjom:
a.
b.
c.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

śniadanie
obiad
kolacja

-

25 % dziennej stawki żywieniowej,
55 % dziennej stawki żywieniowej,
20 % dziennej stawki żywieniowej.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym miesiącu Zamawiający będzie
wypłacał Wykonawcy należność, która będzie naliczana na podstawie
dziennych zapotrzebowań żywności.
Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi w formie przelewu na
rachunek
bankowy
Wykonawcy,
wskazany
każdorazowo
przez
Wykonawcę na fakturze, w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury przez
Wykonawcę. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu
płatności, Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę za każdy
dzień opóźnienia.
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu
płatności i wysokości naliczonych odsetek.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zbiorcze zapotrzebowanie żywności
uzgodnione przez Zamawiającego z Wykonawcą za okres, na który opiewa
faktura.
Datą zapłaty jest data stempla Banku na przelewie Zamawiającego.
Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będą dokonywane przez
Zamawiającego w dwóch ratach:
a.
za okres od 1 do 22 każdego miesiąca,
b.
rozliczenie końcowe za dany miesiąc zaraz po zakończeniu okresu
rozliczeniowego danego miesiąca,
c.
całkowite rozliczenie umowy następuje w ciągu miesiąca od daty jej
wygaśnięcia.
Strony ustalają, że cena dziennej stawki żywieniowej nie ulegnie
podwyższeniu przez okres 12 miesięcy licząc od daty początkowej
obowiązywania umowy.
W okresie wskazanym w pkt. 11, podwyższenie dziennej stawki żywieniowej
może nastąpić jedynie w przypadku udokumentowania :
a.
wzrostu kosztów produkcji spowodowanych wzrostem cen u
bezpośrednich dostawców produktów o wzrost cen podanych w
biuletynie GUS-u wykorzystywanych przy wytwarzaniu posiłków lub
znacznym wzrostem cen mediów,
b.
wzrostu stawki podatku VAT związanej z przedmiotem zamówienia.
O ile nie zaistnieją przesłanki wymienione w pkt. 12 b, istnieje możliwość
wzrostu stawki osobodnia o wskaźnik inflacji, nie wcześniej jednak niż w
drugim kwartale każdego roku.
W sprawie podwyższenia dziennej stawki żywieniowej Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić się pisemnie w terminie min. 7 dni od daty
proponowanej zmiany stawki do Zamawiającego, wskazując proponowaną
zmianę i faktyczną udokumentowaną przyczynę jej powstania.
Każdorazowa zmiana powodująca wzrost stawki, a zatem kwoty za
wykonywany przedmiot zamówienia wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy. Obniżenie
dziennej
stawki
żywieniowej
przez
Wykonawcę winno nastąpić automatycznie, bez wymagalnej formy
pisemnej i aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
odwrotnych do określonych w pkt. 12.

§ 7.
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne na dzień zawarcia umowy
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę min. 500 tys. zł obejmujące swym zakresem ryzyko zatruć
pokarmowych oraz zobowiązuje się do przedłużenia tego ubezpieczenia do końca
realizacji zamówienia.

§ 8.
1.

2.
3.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach
i wysokościach:
a. Zamawiający płaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości równej obowiązującej w
stawce żywieniowej obliczonej dla 25 osób w ciągu 30 dni.
b. Wykonawca płaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
w wysokości równej obowiązującej stawce żywieniowej obliczonej dla
25 osób w ciągu 90 dni,
- dostarczenia niewłaściwie przygotowanych posiłków pod względem
ilościowym, jakościowym, dietetycznym czy higieniczno-sanitarnym w
wysokości 10 % wartości usługi za dany dzień,
- każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu posiłków powyżej 30 min w
wysokości 10 % wartości usługi za dany dzień.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający jest upoważniony do potrącenia przysługujących mu należności
z tytułu naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 9.
W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze swoich obowiązków polegających
na dostarczeniu posiłków, Zamawiający ma prawo do zorganizowania posiłków we
własnym zakresie, a różnicą w kosztach obciążyć Wykonawcę.

§ 10.
Posiłki muszą być dostarczane na czas do siedziby Zamawiającego tak, aby były
wydawane w następujących godzinach:
1.
2.
3.

śniadanie
obiad
kolacja

-

o godzinie 800
o godzinie 1300
o godzinie 1800.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 30 minutową zwłokę w wydawaniu
posiłków

§ 11.
1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia:
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 12.
1.

Strony postanawiają, iż przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w
następujących
przypadkach:
a. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
- Wykonawca dopuści się 2 krotnej niewykonanej na określony czas
dostawy posiłków,
- stwierdzone zostanie 2 krotne zawinione przez Wykonawcę nienależyte
wykonanie umowy,
- Zaistnieje okoliczność powodująca, iż dalsze wykonywanie umowy nie
leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy.
b. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający opóźnia się z
zapłatą wynagrodzenia przez okres ponad 3 miesięcy.

2,

Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
wypowiedzenia
trzymiesięcznym okresem bez podania przyczyn.

3.

Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

umowy

z

§ 13.
1.

Żadna ze stron nie będzie uważać się za winną nie wywiązywania się ze
swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń
losowych.
2.
Fakt działania nieprzewidzianych zdarzeń losowych winien być należycie
udokumentowany, chyba że jest znany powszechnie.

§ 14.
1.
2.

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory mogące wyniknąć między stronami w wyniku realizacji umowy będą
rozstrzygane polubownie, a w braku porozumienia przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy
z dn. 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986) oraz przepisy ustawy z dnia 23. 04.1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

