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(WZÓR)
UMOWA NR ..... /2017
zawarta w dniu ……2017 r. w Poznaniu pomiędzy:
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
61-044 Poznań ul. Mogileńska 42
NIP 782-14-13-161
REGON 631137029
reprezentowanym przez:
1. Irenę Majer – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………………………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o
zamówienie publiczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Przygotowanie,
dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do
oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5”
zgodnie z przyjętą ofertą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją istotnych warunków
zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Szczegółowy jadłospis dekadowy na pierwsze dziesięć dni przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej
umowy, stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy (przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany
przez Zamawiającego).
Szczegółowy jadłospis dekadowy na drugi okres dziesięciodniowy i każdy następny ustalany będzie
przez Wykonawcę. Jadłospisy na kolejne dekady przygotuje Wykonawca zgodnie z zapisami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz według wytycznych otrzymanych przez Zamawiającego.
Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną na adres: ………………………. propozycję jadłospisu
dekadowego na 3 dni przed upływem poprzedniej dekady. Świadczenie usługi na drugi okres
dziesięciodniowy i każdy następny jest możliwe po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji jadłospisu
przez Zamawiającego w formie pisemnej lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy:
…………...
Szczegółowy sposób wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 2 –
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przyjętą
technologią żywienia w placówkach opieki zdrowotnej typu zamkniętego, przestrzegając zasad
wynikających z ustawy o warunkach zdrowotnych i żywienia oraz zgodnie z jadłospisem dekadowym
stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i każdym
następnym jadłospisem dekadowym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie pobierał i przechowywał próbki żywnościowe z przygotowanych posiłków zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i udostępniał je na każde żądanie przedstawicielom
właściwych instytucji kontrolnych.
Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę przez Narodowy Fundusz Zdrowia i udostępni wyniki tej kontroli
Zamawiającemu.
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8. Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego odpady pokonsumpcyjne 1x na dobę. Odpady
pokonsumpcyjne składowane będą w odpowiednio przystosowanych do tego celu zamykanych
pojemnikach dostarczanych przez Wykonawcę (3 pojemniki – ul. Mogileńska 42 Poznań, 1 pojemnik – ul.
Cysterek 5, Owińska).
§2
Terminy realizacji umowy
1. Strony ustalają, że niniejsza umowa będzie realizowana w sposób ciągły, począwszy od dnia
1.12.2017 r., do dnia 30.11.2019 r. lub w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia
zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.11.2019 r.
2. Wykonawca dostarcza posiłki dwa razy dziennie, codziennie (nie wyłączając sobót, niedziel i świąt) na
adresy:
a) ul. Mogileńska 42, Poznań – posiłki należy dostarczyć najpóźniej do godz. 6.45 – śniadanie, do
godz. 11.30 – obiad i kolację.
b) ul. Cysterek 5, Owińska – posiłki należy dostarczyć do godz. 7.30 – śniadanie, do godz. 12.30 –
obiad i kolację z podwieczorkiem.
3. Wykonawca zapewni wyżywienie przez wszystkie dni obowiązywania umowy. Dostawa posiłków do
siedziby Zamawiającego i oddziału w Owińskach odbywać się będzie własnym transportem Wykonawcy i
we własnych pojemnikach. Wszelkie koszty związane z transportem ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający będzie zgłaszał ilość żywionych osób drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy:
………….. (w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie bądź faksem) dnia poprzedniego do godziny 14.00 i
dokonywał ewentualnych korekt dotyczących posiłków – obiadu i kolacji do godziny 10.00 danego dnia, z
uwagi na przyjęcia nowych pacjentów w godzinach rannych.
§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą:

L.p.

1

2

3

4

5

6

Nazwa oddziału

Przedmiot
zamówienia

Cena jednostkowa
wraz z podatkiem
VAT (PLN)

Ilość osób pacjentów

1

2

3

4

Ilość dni
(okres
świadczenia
dostawy)
5

Śniadanie

90

730

Obiad

90

Kolacja

90

730
730

Śniadanie

9

730

Obiad

9

730

Kolacja

9

730

Śniadanie

9

503

Obiad

9

503
730

Oddział
rehabilitacyjny

Oddział
Opiekuńczo Leczniczy
Oddział
Psychiatryczno
- Geriatyczny

Śniadanie
Oddział
Obiad
Opiekuńczo –
Podwieczor
Leczniczy
ek
Psychiatryczny
Kolacja

80
80

730

80

730

80

730

Cena za całość zamówienia (PLN)
(Suma wartości z kolumny 6 wierszy od 1 do 4)

W tym podatek VAT od całości przedmiotu zamówienia (PLN) – 8%
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i może ulec
zmianie tylko i wyłącznie na zasadach określnych w § 10 niniejszej umowy.
3. Zamawiający, w przypadku mniejszej ilości pacjentów, zastrzega sobie prawo niewykorzystania kwoty
wskazanej w ust. 1 (łączna wartość umowy) do pełnej wysokości, zamawiania mniejszej ilości posiłków, a
Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń, w szczególności roszczeń z tytułu
utraconych korzyści.
4. Strony umowy ustalają zgodnie, iż zmiana wysokości stawek brutto za wykonanie przedmiotu umowy
może podlegać zmianie maksymalnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej nastąpi po 12 miesiącach od zawarcia umowy. Warunkiem
dokonania powyższej zmiany wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy jest kumulatywne
wystąpienie następujących okoliczności: zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawek tego
ubezpieczenia, która będzie miała wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia
publicznego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawek tego
ubezpieczenia ma wpływ na wysokość wynagrodzenia.

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.

§4
Warunki płatności
Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego, faktury co miesiąc,
wystawionej w oparciu o miesięczny raport faktycznej ilości należycie przygotowanych, dostarczonych i
przekazanych posiłków .
Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 30 dni od
dnia jej wystawienia przez Wykonawcę, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem
dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin
zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
Podstawą wystawienia faktury będzie miesięczny raport zatwierdzony przez upoważnionych
przedstawicieli stron, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej
doręczenia wraz z miesięcznym raportem ilości przygotowanych, dostarczonych i wydanych posiłków.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego,
pod rygorem nieważności.
§5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości dostawy określonej w § 3 ust.
1, na kwotę …………… PLN, Wykonawca złoży w formie ..................................... w dniu podpisania
umowy.
Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bezwarunkowo, na każde żądanie Zamawiający w
terminie realizacji umowy otrzyma wypłatę żądanej kary do pełnej kwoty zabezpieczenia.
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§6
Przedstawiciele stron

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją umowy w
zakresie jakości i ilości otrzymywanych posiłków:………………………………….
2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: …………
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych usług.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego
uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanej usługi.
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany
jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i
poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni
uwag, które Zamawiający uznaje za zasadne, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy. Zapis ten stosuje się również do sytuacji w której Wykonawca nie odniesie się pisemnie do uwag
zgłoszonych przez Zamawiającego.
6. W przypadku wykonywania części zamówienia wskazanego w ofercie przy udziale podwykonawców,
Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego, w terminie 7 dni od zatrudnienia
podwykonawcy.
§7
Kary umowne, wykonanie zastępcze
1. W przypadku przekroczenia terminów dostawy posiłków, o których mowa w § 2 ust. 3 lit a) i b),
o 45 minut i więcej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości
1 500,00 PLN.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania wskutek okoliczności za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania
umowy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość przedmiotu umowy).
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy rozumianego w szczególności jako:
a) każdorazowe dostarczenie posiłków o zaniżonej wartości wagowej lub kalorycznej,
b) każdorazowe dostarczenie posiłków w mniejszej ilości,
c) każdorazowe dostarczenie posiłków nieodpowiedniej jakości lub niewystarczającej jakości,
d) każdorazowe dostarczenie posiłków w termosach niespełniających standardów higienicznych,
e) dwukrotne dostarczenie posiłków niezgodnie z ustalonymi dietami i jadłospisem,
f) trzykrotne powtórzenie się naruszeń obowiązków wynikających z załącznika nr 2 – specyfikacja
istotnych warunków zamówienia,
wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości określonej w
§ 3 ust. 1 (łączna wartość przedmiotu umowy) niniejszej umowy.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 nie będą naliczane przez Zamawiającego jeśli Wykonawca w
ciągi 30 minut do otrzymania od Zamawiającego droga telefoniczną na nr …….. lub drogą elektroniczną
na adres e-mail Wykonawcy ……. informacji o nienależytym wykonaniu zamówienia dokona korekty lub
uzupełnień braków w dostarczonych posiłkach.
5. Trzykrotne powtórzenie się sytuacji o, której mowa w ust. 4 w ciągu miesiąca w związku z przewinieniami
z ust. 3 pkt a i b, spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 0,2% wartości określonej w § 3 ust. 1
(łączna wartość przedmiotu umowy) niniejszej umowy pomimo dokonania korekty lub uzupełnień braków
w dostarczonych posiłkach.
6. Każdorazowe dostarczenie posiłków nienadających się do spożycia w związku z ust. 3 c i d i nie
uzupełnienie braków na wezwanie droga telefoniczną lub e-mailową Zamawiającego w wyznaczonym
czasie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 0,2% wartości określonej w § 3 ust. 1 (łączna
wartość przedmiotu umowy) niniejszej umowy oraz Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy zamówi
posiłek dla pacjentów u innego podmiotu.
Trzykrotne powtórzenie się sytuacji opisanej powyżej spowoduje rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i
naliczenie kary umownej w wysokości określonej w ust. 2.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu, w terminie określonym w § 1 ust. 3
jadłospisu dekadowego na drugi i kolejne okresy świadczenia usługi, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 500,00 PLN.
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8. W pierwszej kolejności Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie lub droga mailową nienależyte
wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 30 minut licząc od dnia otrzymania zgłoszenia
dokonać korekty lub uzupełnień braków. Uzupełnienie braków w wyznaczonym czasie nie będzie
skutkować naliczeniem kar umownych
9. Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Zamawiający potrąci kary z
przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o
których mowa w niniejszej umowie z przysługującego mu wynagrodzenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
ustalonych kar umownych.
11. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca
naliczał będzie odsetki ustawowe.
12. W przypadku gdy Wykonawca, pomimo telefonicznego lub e-mailowego upomnienia, o którym mowa w
par. 7 ust. 4, nie dostarczy posiłków zgodnie z niniejszą umową lub dostarczy je w zbyt małej ilości lub o
nieodpowiedniej jakości, Zamawiający może niezwłocznie zamówić posiłki u innego podmiotu (wykonanie
zastępcze), na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego zostaną potrącone z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Pokrycie przez
Wykonawcę kosztów wykonania zastępczego nie wyłącza naliczenia kar umownych przez
Zamawiającego.
§8
Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy
1. Strony mogą rozwiązać umowę, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia – ze skutkiem
na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego:
a) Zamawiający:
- w przypadku powtarzających się skarg pacjentów na jakość posiłków i sposób ich przygotowania,
rozumiana jako 5 skarg, zgłaszanych w terminie jednego miesiąca do Zamawiającego i
zapisanych w książce skarg, lub
- w przypadku niezachowania kaloryczności, gramatury i różnorodności posiłków wynikających z
jadłospisu dekadowego na każdy okres, po trzykrotnym upomnieniu lub
- w przypadku trzykrotnego powtórzenia się naruszeń obowiązków wynikających z załącznika nr 2
– specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 2.
b) Wykonawca w przypadku stwierdzenia, że Zamawiający co najmniej trzykrotnie spóźnia się z
zapłatą za wykonaną część usługi.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku
jednorazowej rażącej zwłoki Wykonawcy rozumianej jako brak przygotowania posiłków przez okres
1 dnia.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Wykonawca nie wykonuje umowy w określonych terminach lub narusza inne istotne postanowienia
umowy, w szczególności, jeśli dostarczone posiłki są niezgodnie z jadłospisem dekadowym
zaakceptowanym przez Zamawiającego lub parametry dostarczonych posiłków będą odbiegać od
wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdanie
poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy,
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b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z
umową, lub w sposób niestaranny wezwie go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający może od umowy odstąpić,
c) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową (nienależycie wykonuje) i pomimo zgłoszenia mu
tego faktu na piśmie wraz z uzasadnieniem, nie usunął wad lub sprzeczności w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie,
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 2.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w
przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z
jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji.
6. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do zapisów zawartych w § 3 i 4
niniejszej umowy.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

§9
Sposób realizacji zamówienia
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wszystkie osoby
wykonujące czynności w zakresie czynności przygotowania posiłków – min.3 osoby będą
zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca w terminie do 10 dni, licząc od dnia 1.12.2017 r. lub w przypadku przedłużającej się
procedury przetargowej od dnia zawarcia umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób (zanonimizowanych
umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.)
przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał
będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób
o otrzymaniu pensji, przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania wymaganej liczby osób
wykonujących czynności przygotowania posiłków na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, lub przedstawienie informacji niekompletnych o
których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 2 000,00 PLN.
W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 i 3 lub zmiany sposobu
zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne
wskazane w ust. 4 i 5 niniejszej umowy.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie
ww. osoby lub osób innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie
powyższe wymagania.
Wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w stanowi załącznik nr 3 do umowy. który
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia realizacji
przedmiotu umowy.
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§ 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z
wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
a) Zmiana terminu wykonania usługi – w wyniku zmiany będącej następstwem okoliczności
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług, termin
wykonania usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności,
b) W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z
winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania
pełnego zakresu usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
c) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
wartości wynagrodzenia umownego;
d) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na
inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej
osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
e) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:

 wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie
dopuszczona;

 modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który
f)

nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując
swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym w Poznaniu.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Nr 1 - oferta Wykonawcy
Nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr 3 – jadłospis dekadowy

..................................
ZAMAWIAJĄCY:

..................................
WYKONAWCA:
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