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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1  
Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464 
Tel. (032) 41 30 125, 131, Fax (032) 41 30 131 
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym przygotowaniu, 

dystrybucji i rozdziale posiłków dla pacjentów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. 
Przedmiotem zamówienia jest równieŜ dzierŜawa pomieszczeń, sprzętu oraz przejęcie pracowników 
w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. 

1.1. Kuchnia szpitalna znajduje się w budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 – oddziały szpitalne 
usytuowane są: ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.  

1. 2. Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) utrzymywania pomieszczeń kuchni szpitala zgodnie obowiązującymi wymogami, 
2) uzupełniania wyposaŜenia kuchni w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji usługi, 
3) zachowania ciągłości w świadczeniu usługi, 
4) dbania o powierzone mienie, 
5) informowania i uzyskiwania zgody Zamawiającego na realizację prac modernizacyjnych itp.                   

W okresie przeprowadzania prac modernizacyjnych wykonawca ma obowiązek zapewnienia 
ciągłości realizacji usługi. 

6) wykorzystywania dzierŜawionych pomieszczeń i mienia do celów zgodnie z ich przeznaczeniem, 
7) kaŜdorazowego informowania Zamawiającego o zmianach w wyposaŜeniu, w tym w szczególności 

mającym wpływ na pobór energii i/lub innych mediów,  
8) przewoŜenia posiłków samochodami posiadającym decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie ich do przewozu posiłków z kierowcami którzy 
posiadają aktualne badania sanitarne.    

9) wykonywania usługi zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem Ŝywności 
HACCP. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.  
3. Zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Prawem opcji jest moŜliwość zamówienia w 

ramach niniejszego zamówienia większej ilości usług określonych w SIWZ (Załącznik nr 3.1 do SIWZ 
kolumny „opcja”). W ramach opcji Zamawiający wykazał, usługi i ich ilości, które mogą być 
realizowane dodatkowo, a Wykonawca zrealizuje je we wskazanych ilościach i cenach jednostkowych 
określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, w terminie realizacji umowy. Ilości usług 
określone jako opcja będą realizowane w ilości dostosowanej do rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, Ŝe realizacja zakresu maksymalnego zamówienia (z prawem 
opcji) stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego moŜe, ale nie musi skorzystać.  

4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o Ŝądaniu wykonania 
zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.  

5. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia.  
6. Wykonawca wystawi fakturę, tylko za taką ilość posiłków, która została dostarczona pacjentom 

i potwierdzona przez Dietetyczkę/ka Szpitala.  
7. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.  
8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w obecności pracownika zamawiającego na 

obiektach, na których wykonywane jest zamówienie. Wizje lokalne mogą odbywać się na pisemny 
wniosek (złoŜony nie później niŜ na 1 dzień roboczy przed wizją) Wykonawcy. Zamawiający ustala 
wizję lokalną w dniu 30.11.2017r. w godzinach 1300- 1400.   

 
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub 
do wyczerpania wartości umowy w zaleŜności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.   

 2.  Miejsce realizacji usługi: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., lokalizacja ul. Szpitalna 1, ul. 
Zegadłowicza 3 Sosnowiec.  

IV. Warunki udziału w post ępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu,  
2. Warunki udziału w postępowaniu:  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:  
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów –  
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli: Wykonawca wykaŜe się zgodnie z art. 61 i 62 ustawy 
o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 
z późniejszymi zmianami) posiadaniem: 
a) aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i 
obrotem Ŝywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy.  
b) decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług przygotowywania 
posiłków na rzecz podmiotów zewnętrznych (catering) dla działającej kuchni. 
 
2.2 zdolności technicznej lub zawodowej -  
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli: 
 
a) Wykonawca  wykaŜe minimum 2 usługi całodziennego Ŝywienia pacjentów szpitala świadczonych 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z dzienną liczbą Ŝywionych minimum 450 
osobodni kaŜda, w okresie ostatnich  trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz,  których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie; 

b) Wykonawca zapewni udział w realizacji zamówienia przez przynajmniej jednego dyplomowanego 
dietetyka z co najmniej średnim wykształceniem i 5 letnim doświadczeniem zawodowym, którego 
zakres wykonywanych czynności będzie następujący: planowanie jadłospisów, obliczanie wartości 
kalorycznej i odŜywczej posiłków,  współpraca z dietetykami Zamawiającego, korekty stanów 
pacjentów, nadzór nad posiłkami wychodzącymi z kuchni wykonawcy w zakresie zgodności diet, 
ilości i oceny organoleptycznej posiłków. Dietetyk Wykonawcy winien wykonywać w/w czynności 
w miejscu produkcji posiłków. 

 
2.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

 
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności 

zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych - oferta winna zawierać dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, moŜe polegać na 

zasobach innych podmiotów (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia), niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

6. Wykonawca w sytuacji określonej w pkt 5 zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, o którym mowa 
w Rozdz. V Cz. A pkt.1.1 SIWZ.    

6.1 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umoŜliwiającym naleŜyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający Ŝąda 
dokumentów okreslonych w Rozdz. V Cz. B pkt. 2.1, 2.2, 2.3.  

 7. W zakresie warunków, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdz. 
IV pkt. 2.2 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – występują jako podwykonawcy.  
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8. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający Ŝąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe zdolności 

techniczne lub zawodowe. 
 
9. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
9.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złoŜenia oświadczenia o przynaleŜności lub braku 
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 
9.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.  
 
CZĘŚĆ A – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. [wzór JEDZ 
określa Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające 
standardowy formularz JEDZ; (Dz.Urz. L 3/16). Rozporządzenie zawiera równieŜ załącznik nr 1 – 
Instrukcja wypełnienia JEDZ.] 

1.2. wzór JEDZ dla niniejszego postępowania zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 
1.3. Zamawiający informuje, Ŝe na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się 

instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja.pdf 

1.4. JEDZ musi potwierdzać  brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych 
podmiotów, Wykonawca składa JEDZ dotyczący kaŜdego z tych podmiotów potwierdzający brak 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania 
innego podmiotu. 

1.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia. 
JEDZ kaŜdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona 
do reprezentowania kaŜdego z tych Wykonawców. 

2. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) składają dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza).  

 
CZĘŚĆ B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na Ŝądanie Zamawiającego: 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej 
oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.  

2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
SIWZ, Zamawiający Ŝąda złoŜenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa kaŜdy z Wykonawców występujących 
wspólnie (kaŜdy wspólnik spółki cywilnej i kaŜdy konsorcjant); w przypadku innego podmiotu, na 
którego zdolnościach Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do kaŜdego 
z tych podmiotów):    

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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2.2 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiąŜącego porozumienia w sprawie spłat tych naleŜności; 

2.3 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3. Wykaz usług – Załącznik nr 6 do SIWZ. 
4. Wykaz osób – Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
CZĘŚĆ C – inne wymagane dokumenty 
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaŜe zamawiającemu oświadczenie o 
przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 Pzp. W sytuacji przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z oświadczeniem, 
przedstawi dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynaleŜności lub braku 
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ 

2. Wykonawca składa równieŜ wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: 
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 
-  formularz asortymentowo cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do SIWZ. 

3. zaświadczenia wydane przez akredytowane laboratorium Ŝywnościowe o uzyskaniu licencji gotowego 
posiłku, potwierdzających jakość gotowego wyrobu przygotowanego w ramach diety – dotyczy 
parametru ocenianego. W niniejszym postępowaniu dokumenty te wymagane są celem dokonania na ich 
podstawie oceny złoŜonej oferty w ramach kryterium jakościowego. W związku z tym, w zakresie danych 
podlegających ocenie, stanowią treść oferty i nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26 ust. 
3 ustawy Pzp. 

 
CZĘŚĆ D – wymagania dotyczące składanych dokumentów 
1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. poz. 1126). 

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią 
imienną; za wyjątkiem pełnomocnictwa. 

3. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej 
i konsorcjanci muszą złoŜyć oddzielnie, tj. kaŜdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłoŜyć 
oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby. 

4. Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. 
Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 2, 3, 3.1, 5, 6 i 7 na drukach stanowiących załączniki 
do niniejszej SIWZ. 

VI. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 180 000,00 zł  
 
2. Wadium naleŜy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy: 

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 
z oznaczeniem:  

 ZP-2200-50/17  Usługa śywienia Pacjentów Szpitala 
3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty. 
4. Wadium moŜe być wnoszone w formie: 

a) pieniądza (przelew), 
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancji bankowych, 
d) gwarancji ubezpieczeniowych, 
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
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2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 
2015r. poz. 978 i 1240). 

4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji naleŜy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala 
Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia 
była dołączona do oferty.  

4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięŜnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej 
staranności winien dokonać przelewu pienięŜnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyŜ za termin 
wniesienia wadium w formie pienięŜnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyŜej 
rachunku bankowym Zamawiającego. 

5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 

6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za 

pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną 
formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z 
zastrzeŜeniem postanowień ust. 1a. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), kaŜda ze stron na Ŝądanie 
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.  

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać: 
- ofertę (wraz z oświadczeniami) w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności; 
- dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (równieŜ uzupełniane). Zamawiający uzna te 

dokumenty i oświadczenia za złoŜone w wyznaczonym terminie, jeŜeli dotrą do Zamawiającego przed 
upływem wyznaczonego terminu; 

- dokumenty w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ 
przez Zamawiającego(równieŜ uzupełniane). Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złoŜone 
w wyznaczonym terminie, jeŜeli dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu; 

- pełnomocnictwo; 
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na niŜej 

podany adres poczty elektronicznej. 
2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niŜ na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e – mail: 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
tel: (32) 41 30 125, 131,  fax. 41 30 131.  
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy 
jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie 
dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 

upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną 
pieczątką. 
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6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na język 
polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. 
Wszystkie strony naleŜy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane 
w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród 
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT 
STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 
Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
Usługa śywienia Pacjentów Szpitala 

ZP-2200-50/17 
Nie otwierać przed     6.12.2017r.,  godz. 1030”  

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach jak składana 
oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone 
do oferty. 

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  

I.Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty naleŜy złoŜyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 

Sekretariat III piętro do dnia 6.12.2017r.  do godz. 1000 . 
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 6.12.2017r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni 
głównej. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (Załącznik nr 3).  
2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę jednostkową oraz wartość całkowitą obejmującą wszystkie 
koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, tj 
m.in.: 

- koszty wsadu do kotła 
- koszty przygotowania posiłków 
- koszty dystrybucji posiłków do pacjenta 
- koszt mediów oraz inne koszty związane z eksploatacją kuchni 
- koszty ewentualnych inwestycji.  

4. Ceny jednostkowe, wartość całkowitą, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku.  
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5. Cena i wartość całkowita ma być wyraŜona w złotych polskich. 
6. Wartość całkowita winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w 
Formularzu asortymentowo – cenowym - Załącznik 3.1.  

UWAGA!  
1. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym naleŜy podać 
w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniŜej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki 0,5 grosza i wyŜsze zaokrągla się do 1 grosza". 
2. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:   
Kryterium oceny ofert: 
1.  Cena – 90% (C) 
 
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg wzoru:  

           Cena oferty najtańszej 
C =        ----------------------------  x   100 x 90%  
            Cena oferty badanej 

 
2.    Jakość – 10% (J) 

Ocena jakości ofert dotyczyć będzie posiadania zaświadczenia wydanego przez akredytowane 
laboratorium Ŝywnościowe o uzyskaniu licencji gotowego posiłku, potwierdzającego jakość gotowego 
wyrobu przygotowanego w ramach danej diety szpitalnej (1 dieta = 1 zaświadczenie). 
 
Punkty za kryterium „jakość” zostaną przyznane według posiadanej liczby zaświadczeń: 

 
 1 zaświadczenie = 1 pkt  

 Maksymalna ilość punktów jaką moŜe uzyskać oferent = 10 pkt 

  K2 ofertax 
 K2 =  ------------  x 100 x 10%  
   K2 max 
 
 K2 ofertax – Ilość posiadanych licencji gotowego posiłku dla diet szpitalnych oferty  
   badanej  
 K2 max – Największa ilość posiadanych licencji gotowego posiłku dla diet szpitalnych  
   spośród wszystkich ofert 
JeŜeli Wykonawca nie przedłoŜy wyŜej wymienionych zaświadczeń otrzyma 0 (zero) pkt. w tym kryterium. 

Ocenę końcową oferty (Ok) stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona wg wzoru:        
Ok= C + K 

 
Zamawiający za  najkorzystniejszą  uzna ofertę, złoŜoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyŜszą ilość 
punktów za dwa w/w kryteria.  
 

XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, złoŜenia przed 

podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 3% ceny 
brutto  podanej w jego ofercie (kwoty zamówienia podstawowego). Zabezpieczenie moŜe być wnoszone 
według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,  

c) gwarancjach bankowych,  
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 
1804 z późn. zm.).  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, 
numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089. 

3. Zabezpieczenie w innej formie niŜ pieniądz naleŜy złoŜyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego 
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z naleŜności za częściowo 
wykonaną usługę.  

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niŜ pieniądz treść dokumentu stanowiącego 
zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli Zamawiający 
wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.  

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
postanowieniami wzoru umowy. 

XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania. 
5. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom.  
5.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 
w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu 
podwykonawca oraz podać firm ę podwykonawcy. NaleŜy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik 
nr 5 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. JeŜeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach 
niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iŜ zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi 
wykonawcy, bez udziału podwykonawców. 
5.2.. Zamawiający Ŝąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są juŜ 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangaŜowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a takŜe przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia. 
5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę, ani 

maksymalnej liczby części, na które zamówienie moŜe zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 
7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183, w terminie nie 

krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze 
oferty, jeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta. 

3. Termin podpisania umowy Zamawiający moŜe określić w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub powiadomić Wykonawcę za pomocą e-maila lub faxu. 

4. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania umowy albo prześle pocztą 
umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
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5. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.   
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Załącznik nr 2  - UWAGA!  Załącznik przedłoŜyć  w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie, cen ofert. 
(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla kaŜdej osoby) 
Załącznik powinien być złoŜony w formie pisemnej 
 
ZP-2200-50/17 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALE śNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

Ja, niŜej podpisany .......................................................................................... 
                                                           (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
Będąc upowaŜnionym do reprezentowania Wykonawcy: 
..................................................................................................................... 
                                                    (nazwa Wykonawcy) 
 
.................................................................................................................... 
                                              (adres siedziby Wykonawcy) 
 
Niniejszym oświadczam, Ŝe*:  
 
- Wykonawca nie przynaleŜy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy 
złoŜyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
- Wykonawca przynaleŜy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złoŜyli 
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**: 
 

Nazwa Wykonawcy  
(który złoŜył ofertę w postępowaniu) 

Siedziba 

  
  
 
UWAGA: 
JeŜeli Wykonawca nie przynaleŜy do Ŝadnej grupy kapitałowej moŜe złoŜyć wraz z ofertą oświadczenie o 
treści: 
Oświadczam, Ŝe Wykonawca nie przynaleŜy do Ŝadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), 
 
[W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do 
zaktualizowania takiego oświadczenia] 
 
Data:    .............................. 

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

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej – podpis kaŜdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną 

*  niepotrzebne skreślić  
 

** Wraz ze złoŜeniem oświadczenia o przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złoŜyli 
odrębne oferty, Wykonawca moŜe przedstawić dowody wskazujące, Ŝe istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Załącznik nr 3 
ZP-2200-50/17 
 
……………………………………                                                                                                                                            
   (pieczęć firmowa ) 
     Formularz oferty  
Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 
siedziba/adres: ......................................................................................................................... 
Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 
e–mail:................................................................................................................ 
 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej powyŜej 209 000 euro na: Usługę śywienia Pacjentów Szpitala oferuję  
wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami) za 
cenę:  ...................................................... zł brutto*. 

 
*UWAGA: naleŜy wpisać łączną wartość brutto zamówienia podstawowego i prawa opcji („Razem” 

kolumna 6 + „Razem” kolumna 10) 
 
Ilość licencji  ............................. 
 
 
2. Termin wykonania zamówienia: 

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
3. Oświadczam Ŝe: 

1. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
w przyszłości świadczenia będącego przedmiotem umowy.  Oferta nie zawiera ceny dumpingowej i 
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,  
2. dokumenty zawarte w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym,  
3. w czasie 4 miesięcy od zawarcia umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia 
zostaną wprowadzone wymagania ISO 22000 w obiekcie Szpitala na koszt Wykonawcy,  
4. projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 
oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego,  
5. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,   
6. jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.  
 

4. Oświadczam, Ŝe realizacja usługi w całym okresie trwania umowy będzie zgodna z SIWZ oraz 
z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem Ŝywności HACCP. 

 
5. Oświadczam, Ŝe wybór mojej/naszej oferty: 
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług; 
b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości: 
 ............................................................................................................................... 

(naleŜy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz 
ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług) 

 
6. Podwykonawstwo: 

Oświadczam(-y), Ŝe zamówienie zrealizujemy*: 
1) bez udziału podwykonawcy/podwykonawców  
2) z udziałem podwykonawcy/podwykonawców:  
 

* Niepotrzebne skreślić 
Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
JeŜeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
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 proponowanych podwykonawców:  
Podwykonawca 
(nazwa/adres): 

Zakres: 

  
  
  

............................ 
 

Data:    .............................. 
.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3.1 
ZP-2200-50/17 

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY  
 

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE  OPCJA 

Rodzaj 
diety  

Cena 
jedn. 
 Netto 
osobod
nia 

Ilość 
osobodni 
na 36 m-
cy 

Warto
ść 
netto  
(kol. 
2x3) 

Stawka  
VAT w 
% 

Wartość 
brutto  
(kol. 4 + 
VAT)  

Ilość 
osobod
ni na 
36 m-
cy 

Wartość 
netto  
(kol. 2x7) 

Stawka  
VAT w 
% 

Wartość brutto  
(kol. 8 + VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pacjenci 
+ ZOL  525 600    xx xx xx xx 
PP i 
LUA  6 000    xx xx xx xx 

Komercj
a  xx xx xx xx 400    

Razem xx xx  xx  xx  xx  

 
Szczegółowa wycena wartości osobodni: 

 

Lp. 

Wyszczególnienie elementów 
posiłków/rodzaj grup Ŝywionych 

(wypełnia Wykonawca ): 
 

Ilo ść Cena jedn. 
netto 

VAT  
w % 

Cena jedn. 
brutto  

Wsad do 
kotła – kwota 

brutto  

1.  Pacjenci  1 xxxxx xxxx xxxxx xxx 
1.1 śniadanie 1  xxxxxxx

1.2 obiad  1  xxxxxxx

1.3 Podwieczorek (dieta VI i ZOL) 1  xxxxxxx

1.4 kolacja 1  xxxxxxx

OGÓŁEM WARTO ŚĆ OSOBODNIA xxxxx 
 

Lp. 

Wyszczególnienie elementów posiłków/rodzaj 
grup Ŝywionych 

(wypełnia Wykonawca ): 
 

Ilo ść Cena jedn. 
netto 

VAT  
w % 

Cena jedn. 
brutto  

Wsad do 
kotła – 
kwota 
brutto  

2.  PP i LUA  1 xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 
2.1 obiad 1 xxxxxxx 

OGÓŁEM WARTO ŚĆ OSOBODNIA xxxx 
 

Lp. 

Wyszczególnienie elementów posiłków/rodzaj grup 
Ŝywionych 

(wypełnia Wykonawca ): 
 

Ilo ść Cena jedn. 
netto 

VAT  
w % 

Cena 
jedn. 

brutto  

Wsad do 
kotła – 
kwota 
brutto  

3.  Komercja 1 xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 
3.1 śniadanie 1  xxxxxxx 
3.2 obiad z deserem 1  xxxxxxx 
3.3 kolacja  1  xxxxxxx 

OGÓŁEM WARTO ŚĆ OSOBODNIA xxxx  

 
Data:  ............................. 

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 4 
ZP-2200-50/17 

wzór umowy 

zawarta w dniu ………….. pomiędzy: 
Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320, 
będącą płatnikiem VAT, posiadającą NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054,  
wysokość kapitału zakładowego: 72 847 000,00 zł 
reprezentowanym przez Zarząd:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ……………. z siedzibą …………., zarejestrowaną w KRS nr ….. posiadającą NIP: ... , Regon nr ..,  
wysokość kapitału zakładowego: ….reprezentowaną przez:  
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-50/17, została zawarta umowa 
o następującej treści: 

ROZDZIAŁ I  
PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1  
1.Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na kompleksowym 

przygotowaniu, dystrybucji i rozdziale posiłków dla pacjentów Zamawiającego z wykorzystaniem 
obecnie funkcjonujących urządzeń, sprzętu i pomieszczeń kuchni szpitalnej, kuchenek oddziałowych 
oraz magazynów Ŝywnościowych. 

2. Usługa Ŝywienia pacjentów obejmuje:  
1) sporządzanie posiłków w ilościach zgłoszonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zaleceń 

dietetycznych, opisanych w załączniku 1.1, 
2) dystrybucję posiłków do oddziałów szpitala, w tym do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), 
3) rozdział posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala w tym w ZOL na naczyniach jednorazowych 

u pacjentów ze wzmoŜonym reŜimem sanitarno-epidemiologicznym oraz podgrzanie posiłku 
pacjentom po badaniach; 

4) odbiór, mycie i dezynfekcja pojemników GN, termoportów, wózków do transportu, naczyń, 
sztućców itp. oraz mycie prywatnych talerzyków, kubków, sztućców pacjentów leŜących.  

5) odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z oddziałów szpitalnych i ich utylizacja. Zakazuje się wwoŜenia 
odpadów pokonsumpcyjnych z jednostek innych niŜ Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 

6) mycie i dezynfekcja pojemników przeznaczonych na odpady pokonsumpcyjne.  
2.1. Usługa Ŝywienia pacjentów Centrum Psychoterapii i Leczenia UzaleŜnień (CPiLU) obejmuje: 

1. sporządzanie posiłków w ilościach zgłoszonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zaleceń 
dietetycznych, opisanych w załączniku 1.1, 

2. dystrybucję posiłków do oddziału CPiLU, 
3. odbiór, mycie i dezynfekcja pojemników GN, termoportów, wózków do transportu,  
4. odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z oddziału CPiLU i ich utylizacja. Zakazuje się wwoŜenia 

odpadów pokonsumpcyjnych z jednostek innych niŜ Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. 
5. mycie i dezynfekcja pojemników przeznaczonych na odpady pokonsumpcyjne.  

2.2. Usługa śywienia pacjentów komercyjnych obejmuje: 
1. sporządzanie posiłków w ilościach zgłoszonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zaleceń 

dietetycznych, opisanych w załączniku 1.1, 
2. dystrybucję posiłków dla pacjentów komercyjnych do oddziałów szpitala, 
3. rozdział posiłków dla pacjentów komercyjnych w oddzielnej zastawie stołowej (dostarczonej przez 

firmę) w oddziałach szpitala oraz podgrzanie posiłku pacjentom po badaniach; 
4. odbiór, mycie i dezynfekcja zastawy stołowej przeznaczonej dla pacjentów komercyjnych, 
5. odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z oddziałów szpitalnych i ich utylizacja. Zakazuje się wwoŜenia 

odpadów pokonsumpcyjnych z jednostek innych niŜ Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. 
6. mycie i dezynfekcja pojemników przeznaczonych na odpady pokonsumpcyjne.  
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3. Zamawiający, w celu realizacji przez Wykonawcę usługi Ŝywienia, oddaje mu do uŜywania i pobierania 
poŜytków pomieszczenia kuchni szpitalnej, kuchenek oddziałowych i magazynów Ŝywnościowych wraz 
z wyposaŜeniem, a Wykonawca zobowiązuje się płacić Zamawiającemu czynsz. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Ŝywienia pacjentów szpitala oraz oferta przedstawiona 
przez Wykonawcę stanowią część niniejszej umowy i wiąŜą jej strony. 

§ 1A 
Prawo Opcji 

1. Zakres opcji wskazano w załączniku do umowy (w formularzu asortymentowo-cenowym – kolumna 
„opcja” wykazane są usługi i ich ilości, które mogą być realizowane dodatkowo). Wykonawca zrealizuje 
prawo opcji we wskazanych ilościach i cenach jednostkowych określonych w formularzu 
asortymentowo-cenowym, w terminie realizacji umowy.  

2. Umowa będzie realizowana z wykorzystaniem prawa opcji – z moŜliwością realizowania większej ilości 
usług określonych w zamówieniu.  

3. Zamawiający zrealizuje ilości podstawowe, a pozostałe ilości określone jako opcja będą realizowane 
w ilości dostosowanej do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe realizacja 
zakresu maksymalnego zamówienia stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego moŜe, ale nie musi 
skorzystać. 
4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o Ŝądaniu wykonania 

zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. Zamawiającemu przysługuje 
prawo wielokrotnego częściowego uruchamiania prawa opcji w czasie trwania umowy w zakresie 
określonym w załączniku do umowy. 

5. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania 
w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia. 

6. Do usług wykonywanych w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej 
umowy. 

7. Nie powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o realizacji prawa opcji przed zakończeniem 
realizacji zamówienia podstawowego oznacza odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania prawa 
opcji. 

ROZDZIAŁ II  
USŁUGA śYWIENIA PACJENTÓW  

§ 2 
Realizacja usługi Ŝywienia 

Tryb realizacji usługi Ŝywienia, w szczególności: 
1. godziny wydawania posiłków, 
2. zasady układania jadłospisów, 
3. ilość, skład i rodzaj posiłków, 
4. zasady przygotowywania posiłków, 
5. zasady zamawiania posiłków, 
6. zasady dostawy i transportu posiłków, 
7. zasady rozliczania posiłków, 
8. zasady kontroli i nadzoru nad realizacją umowy, 
9. zasady sygnalizacji niezgodności, reklamacji oraz tryb ich rozpatrywania, 
10. zakres współpracy Wykonawcy i Zamawiającego, 

określa „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kompleksowego Ŝywienia pacjentów Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu”, stanowiący załącznik nr 1 do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Ŝywienia 
pacjentów szpitala”. 

§ 3 
Przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę 

1. W zakresie realizacji usługi określonej w § 1 następuje przejście części zakładu pracy (Zamawiającego) 
na innego pracodawcę (Wykonawcę). Wykonawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych 
stosunkach pracy.  

2. Procedura realizacji postanowień art. 231 Kodeksu pracy, w tym tryb i terminy przekazania Wykonawcy 
przez Zamawiającego stosownych dokumentów regulować będzie odrębne porozumienie.  

3. Warunki zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1, a takŜe warunki gwarancji 
pracowniczych płacowych i socjalnych oraz zatrudnienia związanych z przekształceniem zakładu pracy, 
określa „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kompleksowego Ŝywienia pacjentów 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.”, stanowiący załącznik nr 1 do „Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę Ŝywienia pacjentów szpitala”. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy 
Zamawiającym, a działającymi u niego Organizacjami Związkowymi w sprawie określenia gwarancji 
pracowniczych płacowych i socjalnych oraz zatrudnienia związanych z przekształceniem zakładu pracy. 

5. Wykonawca zawrze z Zamawiającym równocześnie z niniejszą umową porozumienie stanowiące 
załącznik nr 7 do umowy. 

§4 
1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na łączną kwotę w wysokości: 
      netto …. zł. + naleŜny podatek VAT tj brutto …... zł  
      słownie brutto:  …….... 
2. Całkowita wartość umowy obejmuje: 

Zamówienie podstawowe w kwocie……. Netto + VAT, co stanowi kwotę ………….brutto (słownie 
brutto ……..).  
Zamówienie prawa opcji w kwocie:w kwocie……. Netto + VAT, co stanowi kwotę ………….brutto 
(słownie brutto ……..).  

3. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty przedmiotu umowy określone 
 w § 1umowy oraz inne koszty, które występują lub mogą wystąpić.  

4. Cena za poszczególne posiłki określona jest w Załączniku nr 2 do umowy – Szczegółowy Formularz 
Asortymentowo – Cenowy.  

5. Ceny jednostkowe netto wyszczególnione w ust. 2 obowiązywać będą przez okres 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy.  

6. Po okresie, o którym mowa w ust. 3, wynagrodzenie netto za posiłek moŜe być indeksowane, po kaŜdych 
12 miesiącach realizacji umowy, procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym 
niŜ wskaźnik inflacji za rok poprzedni. 

§ 4A 
Zmiany Wynagrodzenia 

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 
1.1  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę uregulowanego w ustawie z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami); 
1.2  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – 
zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, 
określone w ust. 2-8. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu. 
3. Wykonawca moŜe przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej 

od dnia wejścia w Ŝycie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek 
powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 
w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 
stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w umowie, a w szczególności: 

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 
załoŜenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych załoŜeń – takimi jak umowy o pracę 
lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy 
przez Wykonawcę, 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający moŜe zwrócić się 
do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).  

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie  jednego miesiąca od 
dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 
dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.  
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6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania 
w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 

7. Zamawiający moŜe przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku 
wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co 
najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 
przepisów.  

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawcy o 
udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o 
których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 
w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres 
tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, Ŝe 
Wykonawca jest zobowiązany w kaŜdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

9. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, 
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

10. Wartość umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego. 

11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen 
netto podanych w ofercie. 

12. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia 
aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w 
chwili powstania obowiązku podatkowego.  

13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami 
prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty 
Wykonawcy ceny wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT 

 
§ 5 

Sposób płatności 
1. Rozliczenie między Stronami będzie następowało w okresach miesięcznych, jako suma iloczynów 

ilości poszczególnych posiłków (śniadań, obiadów, podwieczorków, kolacji) i ich cen jednostkowych.  
2. Zapłata naleŜności przez Zamawiającego za zrealizowaną usługę nastąpi przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego 
oryginału faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata 
Zamawiającego.  

3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4.    Zapłata naleŜności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem 

na rachunek Wykonawcy:  
Nazwa banku:..................................... Nr konta bankowego.......................................................... 

5.     Zmiana konta bankowego  będzie wprowadzona aneksem do umowy. 
 

ROZDZIAŁ III  
DZIERśAWA SKŁADNIKÓW MAJ ĄTKU ZAMAWIAJ ĄCEGO 

§ 6 
Przedmiot dzierŜawy 

1. Przedmiotem dzierŜawy są pomieszczenia kuchni szpitalnej, kuchenek oddziałowych 
i magazynów Ŝywności , wraz z wyposaŜeniem, o powierzchni ogólnej 526,95 m2. Wykaz pomieszczeń stanowi 
załącznik nr 3 do umowy. Wykaz wyposaŜenia stanowi załącznik nr 4 do umowy.   

2. Przedmiot dzierŜawy przeznaczony jest wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie Ŝywienia 
zbiorowego, w celu realizacji usługi określonej w § 1.  

3. Szkice sytuacyjne stanowią załączniki do niniejszej umowy.  
4. Wydanie przedmiotu dzierŜawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego z dniem 

.......................... roku, który jest dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.  
§ 7 

Prace modernizacyjne 
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1. Przedmiot dzierŜawy będzie wydany Wykonawcy w stanie takim, w jakim znajduje się w chwili 
zawarcia umowy. 

2. W przypadku zamiaru przeprowadzenia robót modernizacyjnych, bądź remontowych, Wykonawca 
przekaŜe Zamawiającemu do akceptacji zakres planowanych robót, wraz z projektami i zestawieniem 
kosztów. W terminie do 14 dni od otrzymania tych dokumentów, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
na piśmie, czy i w jakim zakresie akceptuje przedstawione rozwiązania lub których elementów 
Zamawiający nie akceptuje, podając jednocześnie przyczyny braku akceptacji. Strony niezwłocznie 
dokonają niezbędnych uzgodnień dotyczących ewentualnych zmian planów przedstawionych przez 
Wykonawcę. 

3. Wszelkie zmiany w przedmiocie dzierŜawy, winny być dokonywane zgodnie z prawem budowlanym 
i wymaganiami innych właściwych organów oraz polskimi normami. Uzyskanie wszelkich decyzji 
administracyjnych i uzgodnień, pozwalających na wykonanie powyŜszych prac, jest obowiązkiem 
Wykonawcy. Koszt ich uzyskania obciąŜa Wykonawcę. 

4. W przypadku realizacji robót, o których mowa w poprzedzających jednostkach redakcyjnych, 
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć we własnym imieniu i na własny koszt, ale na rzecz 
Zamawiającego, jako ubezpieczonego, ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z pracami 
Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie i opłacenie powyŜszego ubezpieczenia i cesje na rzez 
Zamawiającego. Obowiązek powyŜszy moŜe być zrealizowany przez Wykonawcę poprzez zawarcie 
umowy ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego, jako ubezpieczonego, przez podmiot realizujący roboty 
modernizacyjne, bądź remontowe na terenie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu uwierzytelnione kopie wszelkich protokołów 
odbioru i dopuszczeń do uŜytkowania oraz pełną dokumentację powykonawczą. 

§ 8 
Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) uŜywania przedmiotu dzierŜawy z naleŜytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do 

prowadzenia w nim działalności określonej w § 1 niniejszej umowy;  
b) utrzymywania przedmiotu dzierŜawy w naleŜytym stanie, na własny koszt, przez cały czas 

trwania umowy oraz w kaŜdych okolicznościach, z uwzględnieniem normalnego zuŜycia; 
c) dokonywania wszelkich napraw i remontów na własny koszt, DzierŜawca nie ponosi 

odpowiedzialności za zuŜycie rzeczy będące następstwem prawidłowego uŜywania, pod 
warunkiem, Ŝe nie uniemoŜliwi to korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. 

d) nie dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiającego zmian naruszających w sposób trwały 
substancję przedmiotu dzierŜawy lub budynku, w którym znajduje się przedmiot dzierŜawy; 

e) nie oddawania przedmiotu dzierŜawy w poddzierŜawę lub do bezpłatnego uŜywania osobie 
trzeciej w całości lub w części, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego; 

f) przestrzegania regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, związanych z 
naleŜytą organizacją pracy Zamawiającego, jako podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych, oraz do zapewnienia, aby jego pracownicy, współpracownicy, dostawcy, klienci 
oraz osoby trzecie przebywające w obszarze przedmiotu dzierŜawy były ich świadome oraz 
przestrzegały ich, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzasadnionych modyfikacji 
oraz uzupełniania regulacji wewnętrznych; powyŜsze regulacje wewnętrzne zostaną 
udostępnione Wykonawcy do wglądu, 

g) dostosowania i uŜytkowania wyłącznie maszyn i urządzeń spełniających wymagania  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy. 

h) Zamontowania w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy podliczników wody i ciepła zgodnie z 
załącznikiem nr 1.14 do SIWZ. 

i) przewoŜenia posiłków samochodami posiadającym decyzję Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie ich do przewozu posiłków z kierowcami 
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którzy posiadają aktualne badania sanitarne. Odpowiednie dokumenty (kserokopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) zostaną złoŜone w pierwszym dniu wykonywania 
usługi 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie koniecznych 
napraw i konserwacji bieŜącej przedmiotu dzierŜawy. DzierŜawca nie ponosi odpowiedzialności za 
zuŜycie rzeczy będące następstwem prawidłowego uŜywania, pod warunkiem, Ŝe nie uniemoŜliwi to 
korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpoŜarowe przedmiotu dzierŜawy 
i przestrzeganie przepisów przeciwpoŜarowych.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do umoŜliwienia korzystania z mediów, w tym w szczególności: energii 
elektrycznej, gazowej, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, pary, odprowadzenia ścieków.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji wodno-
kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej, pary spowodowanej działaniem Wykonawcy, osoby trzeciej lub siły 
wyŜszej, jak równieŜ z braku dostaw wymienionych mediów.  

6. JeŜeli w czasie trwania umowy zajdzie nagła potrzeba wykonania niezbędnych napraw lub remontów  
przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest: 
a) niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie;  
b) udostępnić Zamawiającemu swobodny dostęp do przedmiotu dzierŜawy w zakresie umoŜliwiającym 

dokonanie napraw lub remontu – najpóźniej 14 dni po zawiadomieniu, a w przypadku awarii 
niezwłocznie. 

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust.6, Zamawiający moŜe 
Ŝądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy. 

8. Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania wszelkich zmian, które czasowo mogą spowodować 
uniemoŜliwienie lub utrudnienie w korzystaniu z przedmiotu dzierŜawy, w zakresie konstrukcji i 
instalacji, niezbędnych do utrzymania lub właściwego funkcjonowania obiektu bez zgody Wykonawcy, 
po powiadomieniu Wykonawcy o konieczności dokonania tych zmian z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem, poza sytuacjami nagłymi, o których mowa w ust. 6,  

9. Za czas uniemoŜliwienia lub utrudnienia w korzystaniu z przedmiotu dzierŜawy z przyczyn określonych 
w ust. 6 i 8 Wykonawcy przysługuje zwolnienie z opłat czynszowych lub ich obniŜenie w zaleŜności od 
czasu i zakresu prac remontowych za wyjątkiem przypadków niedopełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków, o których mowa w ust. 6.  

10. Wszelkich zmian i nakładów w przedmiocie dzierŜawy Wykonawca moŜe dokonać tylko po uzyskaniu 
uprzedniego pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Prace takie Wykonawca przeprowadza na swój 
koszt i na własne ryzyko.  

11. Osoba upowaŜniona przez Zamawiającego będzie uprawniona do dokonywania inspekcji przedmiotu 
dzierŜawy w godzinach 08.00 do 15.00, w zakresie jego uŜywania zgonie z umową. Inspekcje będą 
dokonywane nie częściej niŜ jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Inspekcje będą przeprowadzane w 
obecności upowaŜnionego pracownika ze strony Wykonawcy. 

12. Wykonawca nie będzie kierował przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń dotyczących 
czasowych awarii lub zakłóceń w dostawie wody, gazu, światła, odprowadzania ścieków, linii wodnych 
lub elektrycznych, dostaw ciepła, telekomunikacji lub innych systemów, urządzeń lub usług. 
Zamawiający jednakŜe niezwłocznie podejmie środki w celu usunięcia powyŜszych usterek. 

13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w przedmiocie dzierŜawy lub w jakimkolwiek 
innym mieniu na terenie Zamawiającego, wyrządzone przez Wykonawcę, jego pracowników, 
dostawców lub podmioty trzecie współpracujące z Wykonawcą, bądź którymi posługuje się przy 
wykonaniu swoich zobowiązań, lub którzy działają w jego imieniu lub na jego zlecenie w oparciu 
o jakąkolwiek umowę inną niŜ umowa o pracę. W przypadku wyrządzenia szkody, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do jej nieodpłatnego usunięcia w terminie do 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego 
terminu moŜe usunąć ją samodzielnie, bądź powierzyć jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

§ 9 
Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia 
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1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności przewidzianej niniejszą umową, w zakresie zbiorowego Ŝywienia 
(z uwzględnieniem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia zatruć pokarmowych i ich 
następstw), z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w kwocie 1 000 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy 
nieruchomości. Polisa OC najemcy pokrywa szkody w granicach sumy gwarancyjnej wskazanej 
w ust. 1. 

3. W ubezpieczeniu nie będą miały zastosowania udziały własne w szkodzie, franszyza integralna 
i redukcyjna. 

4. Wykonawca wymaga zawarcia polisy dedykowanej, ze wskazaniem dwóch podmiotów 
ubezpieczonych: Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej na warunkach i w zakresie określonych 
niniejszą umową w całym okresie jej obowiązywania. 

6. W przypadku przystąpienia do realizacji umowy przez Wykonawcę, który zawarł umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na okres krótszy, niŜ okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przed 
wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z tych umów, przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty wskazujące na utrzymanie ciągłości ubezpieczeniowej.  

7. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wobec Zamawiającego ani osób trzecich.  

§ 10 
Czynsz i inne opłaty 

1. Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu czynsz za kaŜdy miesiąc z góry do dnia 5 kaŜdego miesiąca, 
na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Zamawiającego, w kwocie 10 011,87 zł. netto + 
2 302,73 zł. VAT, co czyni 12 314,60 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta czternaście złotych 
60/100). 

1.1. Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu miesięczną opłatę z tytułu korzystania z wind w kwocie 
łącznej 280,00 zł netto, co czyni 344,40 zł brutto. 

2. Czynsz naliczany jest od wydania przedmiotu dzierŜawy. 
3. Wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Zmiana dokonywana będzie w pierwszym kwartale kaŜdego roku 
kalendarzowego, na podstawie jednostronnego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Ww. zmiana wysokości stawki czynszu nie wymaga uprzedniego wypowiedzenia 
dotychczasowej stawki. Pierwsza zmiana naleŜności z tytułu najmu w powyŜszym zakresie nastąpi 
począwszy od 01.01.2019r., o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Ewentualna 
zmiana ustawowa stawki VAT powodować będzie automatyczne naliczanie wysokości stawki 
miesięcznej czynszu o ustawowo zmienioną stawkę VAT. Przepisy art. 6851 KC nie stosuje się.  

4. Czynsz płatny będzie przelewem na konto Zamawiającego:  

 PKO O/Sosnowiec nr k-ta 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.  

5. Oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uiszczać Zamawiającemu, 
jednocześnie z czynszem, miesięczne opłaty z tytułu świadczeń dodatkowych w wysokości:  
1) za energię elektryczną: 

a) opłata za energię elektryczną dla kuchenek oddziałowych wg stawki ryczałtowej, w całym 
okresie trwania umowy - 225 kWh za kaŜdą uŜywaną kuchenkę oddziałową, 

b) za wymaganą moc wg stawek operatora sieci, za zapotrzebowaną moc elektryczną dla potrzeb 
zainstalowanych urządzeń kuchennych 10 kW, urządzeń kuchenek oddziałowych 5 kW oraz dla 
podgrzewania elektrycznego wentylacji kuchni 30 kW, 

c) za  zuŜytą energię wg wskazań liczników energii elektrycznej i aktualnej stawki, 
 

2) za wodę i odprowadzenie ścieków wg wskazań liczników oraz 0,5 m3/dzień za wszystkie 
nieolicznikowane odbiory w obszarze kuchni oraz 0,5 m3/dzień za kaŜdą uŜytkowaną kuchenkę 
oddziałową. Cena 1m3 wody i ścieku wg stawki dostawcy,  

3) za gaz – koszt gazu dostarczonego do obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 (wg faktury wystawionej na 
Zamawiającego przez dostawcę) oraz za 20m3/h zamówionej mocy w gazie, Za dni w których  
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szpital korzysta z gazu ( sytuacje awaryjne ) będzie naliczana średnia dobowa ilość gazu wyliczana z 
poprzedzającego miesięcznego okresu za kaŜdy dzień. 

4) za ciepło na podgrzewanie wody: 20% odczytu z licznika szpitalnego dla c.w.u. oraz 4% odczytu z 
licznika c.o. (ciepło dla klimatyzacji hali kuchni) plus opłata za zapotrzebowaną moc dla c.w.u. 
55kW oraz dla klimatyzacji 30 kW,    

5) Aktualne wartości opłat za media będą szacowane według ust. 5. Zamawiający zobowiązuje się 
udostępnić na Ŝądanie Wykonawcy dokumenty, dotyczące wzrostu opłat, za które to zobowiązany 
jest płacić opłaty eksploatacyjne. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić na Ŝądanie Wykonawcy 
kserokopie faktur dostawców mediów. 

6) JeŜeli podwyŜki cen mediów nastąpią poza określonym okresem rozliczeniowym – zostanie ona 
uwzględniona w opłatach od daty podwyŜki.  

7) Po zakończeniu umowy liczniki pozostają własnością Zamawiającego.  
8) Wykonawca pokryje koszty bieŜących opłat za połączenia taryfikacyjne wg. cennika dostawcy usług 

telekomunikacyjnych telefony oraz zapłaci opłatę stałą w wysokości 10,00 zł brutto za kaŜdy 
udostępniony szpitalny nr telefonu (opłata konserwatorska), 

9) Wykonawca uiści Zamawiającemu opłatę za przygotowanie wody uzdatnionej dla produkcji pary 
wodnej – w kwocie 86,36 zł brutto miesięcznie, 

10) Wykonawca poniesie pełny koszt korzystania z wind kuchennych: 
11) osobowo-towarowej o udźwigu  500 kg  (1 szt), 
12) towarowych o udźwigu 100 kg  (1 szt ul. Zegadłowicza, 2 szt. ul. Szpitalna) 
13) obejmujący: koszty napraw, serwisowania oraz nadzoru pełnionego przez Urząd Dozoru 

Technicznego, zgodnie z rachunkami za te usługi, zlecone przez Zamawiającego. 
14) Wykonawca będzie partycypował w 75% w kosztach napraw, badaniach sprawności energetycznej, 

serwisowania i nadzoru pełnionego przez uprawnione podmioty serwisowe, pracownie badawcze, 
Urząd Dozoru Technicznego nad kotłami parowymi oraz urządzeniami współtowarzyszącymi (układ 
uzdatniania wody kotłowej, palniki, orurowanie, zbiornik kondensatu). 

15) Na utylizację odpadów komunalnych, pokonsumpcyjnych i niebezpiecznych Wykonawca zawrze 
oddzielną umowę.  

16) Wykonawca ponosi równieŜ koszty podatku od nieruchomości wg stawek określonych na dany rok 
przez Radę Miejską w Sosnowcu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. 

17) Zmiana stawek za świadczenia dodatkowe nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiający o 
kaŜdej zmianie powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 
14 (czternastu) dni od podjęcia o nich wiedzy. 

18) Czynsz i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 
przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie po wystawieniu 
faktury przesłać ją listem poleconym na adres Wykonawcy. 

19) W przypadku nieuregulowania naleŜności w terminie Zamawiający będzie naliczał ustawowe 
odsetki za opóźnienie. 

6. Strony umowy wyraŜają zgodę na kompensatę wzajemnych naleŜności. 
 

§ 11 
Rozwiązanie umowy 

1. W razie dokonania przez Wykonawcę nakładów na przedmiot dzierŜawy i ulepszeń zwiększających jego 
wartość lub uŜyteczność, po wygaśnięciu umowy: 

a) elementy, które mogą być odłączone bez uszkodzenia całości oraz przedmiotu odłączanego, 
zostaną przez Wykonawcę zabrane, 

b) pozostałe nakłady i ulepszenia zostaną zatrzymane przez Zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu Ŝadne roszczenia o zwrot ich wartości, jak równieŜ roszczenia 
odszkodowawcze.  

2. W przypadku zalegania przez Zamawiającego z wynagrodzeniem z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
za dwa pełne okresy płatności, Wykonawca po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do spełnienia 
świadczenia w dodatkowym, co najmnniej miesięczym terminie i jego bezskutecznym upływie, moŜe 
rozwiązać umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec kwartału kalendarzowego. 
 



23 

§ 12 
Obowiązki Stron po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu przedmiotu dzierŜawy w pierwszym dniu po 
zakończeniu trwania umowy. W przypadku dalszej realizacji usług kompleksowego Ŝywienia pacjentów 
Zamawiającego przez podmiot wyłoniony w drodze właściwego postępowania, w procedurze wydania 
przedmiotu dzierŜawy będzie uczestniczył podmiot, który zostanie wybrany w tym postępowaniu do 
realizacji tych usług. 

2. Wykonawca obowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierŜawy w stanie wynikającym                                       
z przeprowadzonej przez Wykonawcę modernizacji, z uwzględnieniem zwykłego zuŜycia wynikającego 
z jego normalnej eksploatacji. Wykonawcy przysługuje prawo zabrania z przedmiotu dzierŜawy 
wyłącznie tych elementów wyposaŜenia, które do przedmiotu dzierŜawy wprowadził Wykonawca,                
a które dają się odłączyć bez uszkodzenia innych części przedmiotu dzierŜawy. Pozostałe zmiany lub 
prace stają się własnością Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do Ŝądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek nakładów 
poczynionych na przedmiot dzierŜawy (w szczególności kosztów prac remontowych                                            
i modernizacyjnych) po wygaśnięciu umowy. 

4. JeŜeli po opuszczeniu przedmiotu dzierŜawy przez Wykonawcę w pomieszczeniu tym pozostaną rzeczy 
wniesione przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. JeŜeli przedmioty nie zostaną odebrane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub uzgodnionym przez Strony, po upływie tego terminu zostaną uznane za porzucone w 
rozumieniu art. 180 k.c.  

5. Zamawiający moŜe Ŝądać przywrócenia przedmiotu dzierŜawy do stanu poprzedniego, jeŜeli 
Wykonawca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody Zamawiającego. MoŜe teŜ zatrzymać dokonane 
nakłady lub ulepszenia.  

ROZDZIAŁ IV  
TERMIN REALIZACJI  

§ 13 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do 

wyczerpania wartości umowy w zaleŜności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.  
2. Miejsce realizacji: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 

3. 
ROZDZIAŁ V  

REKLAMACJE I KARY UMOWNE  
§ 14 

Tryb zgłaszania niezgodności 
1. Niezgodności w realizacji usługi zgodnie z zawartą umową wpisuje się do wewnętrznych Kart Kontroli 

lub do Karty Niezgodności prowadzonego przez Zamawiającego. W Karcie odnotowuje się datę i 
godzinę zgłoszenia Wykonawcy tej informacji. Pracownik Wykonawcy, bądź osoba realizująca na jego 
zlecenie czynności w zakresie niniejszej umowy ma obowiązek potwierdzenia podpisem zgłoszenia 
przez Zamawiającego niezgodności odnotowanej w Karcie Kontroli.  

1.1. Niezgodności stanowiące podstawę zgłoszenia reklamacji wskazane są w pkt VII załącznika nr 1 do 
umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kompleksowego Ŝywienia pacjentów 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”   

       Niezgodności w szczególności dotyczyć mogą:  vide Załącznik nr 1 do umowy.  
2. Po zgłoszeniu Wykonawcy niezgodności w trybie wpisu do Karty Kontroli, jest on zobowiązany do ich 

usunięcia, w szczególności poprzez wymianę posiłków, bądź potraw, których dotyczą zgłoszone 
niezgodności, lub do uzupełnienia posiłków, bądź potraw brakujących w czasie nie dłuŜszym niŜ 60 
minut od chwili poinformowania Wykonawcy o niezgodności. 

§ 15 
Reklamacje 

Zamawiający przedstawia Wykonawcy pisemną reklamację w przypadku: 
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1) stwierdzenia niezgodności stanowiących podstawę zgłoszenia reklamacji wskazane są w pkt VII 
załącznika nr 1 do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kompleksowego Ŝywienia pacjentów 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”, 
2)  stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, bądź instytucje i organy uprawnione ustawowo do 
kontroli w tym zakresie uchybień w przestrzeganiu przepisów, norm i zasad sanitarno – epidemiologicznych 
przy przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych oraz utylizacji 
odpadów pokonsumpcyjnych, 
3) niezgodności pomiędzy przygotowanymi i dostarczonymi posiłkami, a zatwierdzonym przez 
Zamawiającego jadłospisem.  

§ 16 
Kary umowne 

 
1. Wszelkie braki oraz niezgodności (odnotowane na oddziałach) co do zawartości posiłków pielęgniarka 
Zamawiającego  zgłasza niezwłocznie do Działu Dietetyki. Wykryte w trakcie weryfikacji na oddziałach 
niezgodności Dział Dietetyki przekazuje niezwłocznie do Wykonawcy usługi. 
1.1 Wszystkie niezgodności zgłoszone z oddziałów wpisywane będą do Kart Kontroli prowadzonych 
przez Dział  Dietetyki Zamawiającego. JeŜeli Wykonawca nie usunie niezgodności w ciągu 60 minut 
Dział Dietetyki wystawia Kartę Niezgodności i wszczyna procedurę Reklamacyjną. W szczególności 
dotyczyć one będą: 

a) róŜnicy pomiędzy liczbą lub rodzajem diet lub posiłków dostarczonych do oddziału a 
zamówieniem,  

b) dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części),  
c) rozlania posiłku,  
d) wydania pacjentom posiłków o zaniŜonej gramaturze (lub zaniŜeniu gramatury składowych 

posiłku np. mięsa, ryby, masła, wędliny, itp.),  
e) wydania pacjentom posiłków o nieprawidłowej temperaturze,  
f) uŜycia do przygotowania produktów o niskiej jakości lub przeterminowanych. 

1.2 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany posiłków nieodpowiadającym normom na odpowiadające 
lub posiłków brakujących w czasie nie dłuŜszym niŜ 60 minut od momentu zgłoszenia.  
1.3 Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę nowych porcji odpowiadającym normom, informacja ta 
odnotowywana jest w karcie kontroli. 
2. W przypadku nie dostarczenia brakujących porcji przez Wykonawcę usługi lub dostarczenia ich 
w czasie dłuŜszym niŜ 60 minut, Dział Dietetyki występuje do Wykonawcy z pisemną reklamacją, a  
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto za kaŜde zdarzenie.   

 2.1 W przypadku wystąpienia niezgodności realizowanej usługi z zawartą umową, której nie moŜna 
usunąć, w szczególności: 

a) dostawy posiłków w brudnych opakowaniach lub na brudnych naczyniach,  
b) wystąpienia więcej niŜ 3 niezgodności w miesiącu kalendarzowym o których mowa w Rozdziale 

II pkt 1 
c) stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, bądź instytucje i organy uprawnione 

ustawowo do kontroli w tym zakresie uchybień w przestrzeganiu przepisów, norm i zasad 
sanitarno – epidemiologicznych przy przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, myciu i 
dezynfekcji naczyń kuchennych oraz utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, 

d) przygotowaniu i dostarczeniu posiłków niezgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
jadłospisem, 

e) brak dostarczenia wymaganych umową i Załącznikiem nr 1 dokumentów, po pierwszym 
pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy za kaŜde następne wezwanie 

w wysokości 100,00 zł brutto – z tytułu kaŜdej zgłoszonej reklamacji a w przypadku wskazanym w tiret 
trzecim dodatkowo w kwocie odpowiadającej wartości kar nałoŜonych na Zamawiającego przez 
instytucje i organy uprawnione ustawowo do kontroli w tym zakresie lub kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego związanych z procedurą w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości, potwierdzono 
ich usunięcie (w toku rekontroli), a takŜe kosztów poniesionych przez Zamawiającego w wyniku 
realizacji wydanych w stosunku do niego decyzji administracyjnych; powyŜsze dotyczy sytuacji, w 
których stwierdzone nieprawidłowości wynikają z niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania 
obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 
3. PowyŜsze Kary umowne podlegają łączeniu. 
4. W przypadku dostawy posiłków skiśniętych, posiłków z widocznymi śladami pleśni, lub 
zanieczyszczonych ciałami obcymi, Zamawiający wystawi reklamację i naliczy Wykonawcy karę 
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umowną, w wysokości odpowiadającej dwukrotnej wartości wadliwej partii, z której pochodził posiłek 
wadliwy, bez względu na to czy Wykonawca usunie niezgodność czy nie. 
5. KaŜda reklamacja, na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt VII załącznika nr 1 do umowy 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kompleksowego Ŝywienia pacjentów Sosnowieckiego 
Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.” zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie ustnej, potwierdzona 
pisemnie i skierowane do Wykonawcy bez zbędnej zwłoki w najkrótszym moŜliwym do przekazania 
terminie. PowyŜsze ograniczenia, co do terminu zgłoszenia reklamacji, nie dotyczą zatruć, których 
źródłem będą posiłki dostarczane przez Wykonawcę, a których wykrycie nastąpi w terminie 
późniejszym. O kaŜdym przypadku zatrucia, którego źródłem będą posiłki dostarczane przez 
Wykonawcę lub zachodzić będzie takie prawdopodobieństwo, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
niezwłocznie po wykryciu zatrucia. Brak odpowiedzi Wykonawcy na reklamację w ciągu 7 dni oznacza 
uznanie reklamacji za zasadne. 

 
6. W wypadku, gdy Wykonawca nie wyda Zamawiającemu przedmiotu dzierŜawy po upływie terminu 
wskazanym w § 13 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej sumę: 

1) dwukrotności czynszu dzierŜawy za kaŜdy miesiąc zwłoki w wydaniu przedmiotu dzierŜawy, 
2) kosztów zatrudnienia pracowników, w których stosunkach pracy stroną po wygaśnięciu umowy 

stanie się Zamawiający, 
3) kwoty będącej róŜnicą kosztów realizacji usług Ŝywienia ponoszonych przez Zamawiającego w 

okresie po wygaśnięciu umowy, w związku z brakiem wydania przedmiotu dzierŜawy, i kosztów 
które Zamawiający ponosiłby z tytułu realizacji umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na usługę Ŝywienia pacjentów w okresie po wygaśnięciu 
niniejszej umowy. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację usługi Ŝywienia po wygaśnięciu niniejszej umowy, kwotę, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym oblicza się, jako róŜnicę kosztów realizacji usług Ŝywienia ponoszonych 
przez Zamawiającego w okresie po wygaśnięciu umowy, w związku z brakiem wydania przedmiotu 
dzierŜawy, i kosztów, które Zamawiający ponosił z tytułu usługi Ŝywienia na podstawie niniejszej 
umowy.  

6’  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie postanowień Porozumienia, 
o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości:  
a) 10 000,00 zł – za kaŜde opóźnienie w realizacji lub nie zrealizowanie obowiązku określonego w 

§ 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3, § 3 ust. 1, ust. 2, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 
6 i ust. 7 i w § 5 – liczone za kaŜde naruszenie,  

b) 100 000,00 zł – za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 3.  
6’’  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 100 000,00 zł za naruszenie postanowień 

Porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy                        
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 
w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach i nie stanowi podstaw roszczeń o zapłatę kary umownej, oraz w trybie 
natychmiastowym, bądź wskazanym przez Zamawiającego w następujących przypadkach: 

2) w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę samowoli budowlanej, 
3) oddania przez Wykonawcę przedmiotu dzierŜawy w poddzierŜawę lub do bezpłatnego uŜywania                  

w całości lub w części, bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
4) uŜywania przez Wykonawcę przedmiotu dzierŜawy niezgodnie z jego przeznaczeniem, określonym 

w umowie celem lub przepisami prawa;  
5) nie wypełniania przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy i nie zaprzestania naruszeń 

umowy pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego z wyznaczeniem trzydziestodniowego 
terminu do ich usunięcia. 

W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, jak równieŜ przez Wykonawcę z przyczyn nieleŜących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy 
określonej w § 4 ust. 1. 

9. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę 
zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez 
Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciąŜeniowej, w 
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terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty 
kar umownych z naleŜności wobec Wykonawcy. 

10. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 
z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 
formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć 
umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy 
poręczenia, przekazu. 

11. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę                      
w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością wskazaną w ust. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wartości 
wskazanych wyŜej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

ROZDZIAŁ VI  
ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§ 17 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy przed jej 

podpisaniem w kwocie ….. zł. (3%).  
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania w formie (określonej ustawą): ………….. 
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia naleŜytego wykonania przedmiotu 

umowy potwierdzonego protokołem przekazania/przejęcia przedmiotów dzierŜawy.    
ROZDZIAŁ VII  

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW  
§ 18  

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania 
środowiskowego ISO14001, a w szczególności: 

A. przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy 
B.zmniejszyć dla otoczenia uciąŜliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych 

przez Szpital a w szczególności: 
1.minimalizować ilość powstających odpadów, 
2.zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług, 

2. Wykonawcy nie wolno: 
C. wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,  
D. składować Ŝadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w 

przypadku gdy substancje te słuŜą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i 
stosowania naleŜy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,  

E. myć pojazdów na terenie szpitala, 
F. spalać odpadów na terenie szpitala, 
G. wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji 
3.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących 
usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego 
wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl 
4.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyŜszych zasadach środowiskowych naleŜy zwracać się 
do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

ROZDZIAŁ VIII  
ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW  

§ 19 
1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności: 
- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy, 
- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich 
pracowników pracujących na terenie szpitala, 
- wyposaŜyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa. 
2. Wykonawca jest zobowiązany: 
- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- powiadamiać swoich pracowników o moŜliwych zagroŜeniach związanych wykonywaniem przez nich 
prac, 
- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących 
usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność 
z przyjętymi zasadami BHP. 
5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyŜszych zasadach BHP naleŜy zwracać się do 
Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

ROZDZIAŁ VII  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 20 
1. Za prawidłową realizację umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialny jest:  

...................................... 
2. Za prawidłową realizację umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest:  

.......................................................... 
3. Funkcję koordynatora ds. bhp pełnił będzie pracownik Zamawiającego:  

......................................................  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
5. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca 
rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony 
wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzaleŜnia odstąpienie od wniesienia 
pozwu. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą dopuszczalne w granicach 
niniejszej umowy oraz unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kompleksowego Ŝywienia pacjentów 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 
Załącznik nr 2 -  Szczegółowy Formularz Asortymentowo – Cenowy (stanowiący załącznik nr 3.1 do SIWZ) 
Załącznik nr 3 – wykaz pomieszczeń (stanowiący załączniki nr 1.7, 1.8, 1.11 do SIWZ), 
Załącznik nr 4 – wykaz sprzętu u urządzeń (stanowiący załącznik nr 1.15 do SIWZ), 
Załącznik nr 5 – Nomenklatura diet  (stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ), 
Załącznik nr 6 – Minimalna gramatura potraw (stanowiący załącznik nr 1.2 do SIWZ), 
Załącznik nr 7 – Porozumienie  
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Załącznik nr 6   
ZP-2200-50/17 

WYKAZ USŁUG  
.............................................. 
pieczęć Wykonawcy 
 

- wykaz wykonanych:  minimum 2 usługi całodziennego Ŝywienia pacjentów szpitala świadczonych 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z dzienną liczbą Ŝywionych minimum 450 
osobodni kaŜda, w okresie ostatnich  trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz,  których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

   
Termin realizacji 

( podać miesiąc i rok ) 
L.p. przedmiot zamówienia Wartość 

zamówienia 
brutto (PLN) Rozpoczęcie 

( podać 
miesiąc i rok ) 

Zakończenie 
( podać miesiąc 
i rok ) 

Nazwa i adres 
zamawiającego, 
na rzecz którego 

zostało wykonane 
zamówienie 

  
 

    

      

      

 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 7   
ZP-2200-50/17 

WYKAZ OSÓB  
.............................................. 
pieczęć Wykonawcy 

Wykonawca wskaŜe przynajmniej jednego dyplomowanego dietetyka z co najmniej średnim 
wykształceniem i 5 letnim doświadczeniem zawodowym, którego zakres wykonywanych czynności 
będzie następujący: planowanie jadłospisów, obliczanie wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków,  
współpraca z dietetykami Zamawiającego, korekty stanów pacjentów, nadzór nad posiłkami 
wychodzącymi z kuchni wykonawcy w zakresie zgodności diet, ilości i oceny organoleptycznej 
posiłków. Dietetyk Wykonawcy winien wykonywać w/w czynności w miejscu produkcji posiłków. 

 
 

Imię i nazwisko  Informacje na temat 
doświadczenia 
zawodowego  

. 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 
osobami 
(forma zatrudnienia) 

1 2 3 4 
    

    

 
 

 

W kolumnie nr 3 naleŜy podać zakres wykonywanych czynności przez wskazaną osobę obejmujących 
w szczególności: planowanie jadłospisów, obliczanie wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków,  
współpraca z dietetykami Zamawiającego, korekty stanów pacjentów, nadzór nad posiłkami wychodzącymi 
z kuchni wykonawcy w zakresie zgodności diet, ilości i oceny organoleptycznej posiłków.  
 
W przypadku, gdy Wykonawca  polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, 
Ŝe realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (osobami), 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia 
 
 
Data:    .............................. 

 
 

........................................................................ 
( podpis i pieczątka imienna  

                              osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania firmy) 

 

 


