
Załącznik Nr 13 do SIWZ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Nr Rej ………………………..

zawarta w dniu ……. roku w Krakowie pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035552, NIP: 678-26-
80-028, REGON: 000630161, zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa: 
dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
a
…………………………………….  ...............................................................................  wpisaną  do
Rejestru  ..................................................................  prowadzonego  przez  ................................  pod
numerem  .......................................,  NIP:............................,  REGON:...................................................
zwaną w dalszej treści umowy zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu i na rzecz
którego działa/ją:
………………………...................................................................................…………………………….

Odpisy z KRS oraz ewentualne pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 2 i 3 do umowy

o następującej treści:

§1
1. Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Całodobowy dozór

obiektów Szpitala, zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala
oraz  utrzymanie  czystości  w  Szpitalu”  (ZP 38/2015)  przeprowadzonego w  trybie  przetargu
nieograniczonego zgodnie z art.  39 i  nast.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164). 

2. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o „Szpitalu” rozumie się przez to Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie przy os.
Na Skarpie 66.

3. Dokładny  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowiący  załącznik  nr  1  do  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy -
załącznik  nr  4  i  5  do  Umowy. Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  SIWZ,  OPZ,  dokumentacja
techniczna, oferta  Wykonawcy  oraz umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i
wyjaśniające,  co  oznacza,  że  w  przypadku  stwierdzenia  jakiejkolwiek  rozbieżności  lub
wieloznaczności  w  ich  postanowieniach  Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  ograniczenia
przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej odpowiedzialności.

4. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  kompetencje  oraz  doświadczenie  niezbędne  do  należytego
wykonania  przedmiotu  Umowy  oraz  nie  podlega  wyłączeniu  z  ubiegania  się  o  zamówienie
realizowane ze środków publicznych.

5. Przedmiot umowy został określony w § 2-5 umowy. 

§2
1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  świadczenie  usług  polegających na  całodobowym dozorze

Szpitala  7  dni  w tygodniu,  z  uwzględnieniem dni  ustawowo wolnych od pracy.  Szczegółowy
wykaz budynków, pomieszczeń oraz terenu Szpitala podlegających dozorowi wraz z zakresem
obowiązków  określa  załącznik  nr  1.1. do  niniejszej  umowy.  Plan  terenu  Szpitala  zawiera
załącznik nr 1.1 do niniejszej umowy.



2. Niezależnie  od  postanowień ustępu poprzedzającego przedmiotem niniejszej  umowy także  jest
dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie u Zamawiającego  systemu monitoringu wizyjnego w
terminie 3 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy, który polega na:
a. wykonaniu projektu sieci  monitoringu i jej zasilania wraz z uwzględnieniem lokacji kamer

wewnątrz  obiektów  jak  i  na  zewnętrznych  ścianach  poszczególnych  budynków  obiektów
Zamawiającego w terminie 3 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy,

b. dostawie urządzeń i oprogramowania, w tym: 
 kamer zewnętrznych – w terminie dwóch miesięcy od daty uzyskania  prawomocnych de-

cyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania,
 kamer wewnętrznych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż

12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
c. montażu elementów monitoringu wraz z położeniem niezbędnych elementów okablowania,
d. uruchomienie monitoringu,
e. wykonaniu dokumentacji powykonawczej, 
f. serwisowaniu sprzętu sieci monitoringu.

3. Rodzaj,  ilość oraz miejsca montażu przedmiotu umowy zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia,  zawierającego opis warunków i parametrów technicznych zaoferowanego systemu
oraz  w  schemacie  lokacyjnym  kamer  na  zewnętrznych  ścianach  budynków  obiektów
Zamawiającego. Lokalizacja kamer zewnętrznych i wewnętrznych musi zostać stwierdzona przez
Zamawiającego. 

4. Wykonany system monitoringu, a w szczególności kamery, rejestratory i monitory po zakończeniu
umowy przechodzą na własność Zamawiającego. 

5. Ponadto Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi u Zamawiającego 4 szt. wideodomofonów
oraz domofon z 16 liniami wewnętrznymi w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, który
polega na:
a. montażu  i  uruchomieniu  wideodomofonów  i  domofonu  wraz  z  położeniem  niezbędnych

elementów okablowania, 
b. wykonaniu dokumentacji powykonawczej, 
c. serwisowaniu wideodomofonów i domofonu.
Lokalizację  widedomofonów  i  domofonu  oraz  wymagania  techniczne  określono  w  opisie
przedmiotu  zamówienia.  Wideodomofony  i  domofon  po  zakończeniu  umowy  przechodzą  na
własność Zamawiającego. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do zorganizowania świadczenia usług dozoru,
na podstawie umowy najmu, która stanowi załącznik nr 6 do umowy.

§3
1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  usług  kompleksowego  całodziennego  i

codziennego żywienia pacjentów Zamawiającego wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych.
Usługa realizowana będzie przez 7 dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami.

2. W ramach usługi żywienia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i obsługi uroczystości
okolicznościowych  organizowanych  przez  Zamawiającego  o  łącznej  wartości  szacunkowej
12.000,00 zł w każdym roku obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca  w  organizacji  usług  żywienia  uwzględni  Kuchnię  Mleczną  zgodnie  z  aktualnie
obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  usług  żywieniowych  w  podmiotach  leczniczych.  W
przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w podmiotach leczniczych
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostosowania  produkcji  i  dostawy  posiłków  do  nowych
wymagań bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

4. Wykonawca  wyznaczy  osobę  odpowiedzialną  do  stałego  kontaktu  z  Zamawiającym,  która  w
imieniu Wykonawcy, będzie upoważniona do całodobowego kontaktu z Zamawiającym (także w
dniu  ustawowo  wolne  od  pracy)  w  sprawach  dotyczących  realizacji  przedmiotu  umowy
wykonywanej usługi żywienia. 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  usług  żywienia  pacjentów  Zamawiającego
hospitalizowanych  w  oddziałach  określonych  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  nr  1.4  do
umowy.



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania oddziału wyszczególnionego w
załączniku nr 1.4,  a także do zmiany adresu oddziału.   W przypadku zaistnienia konieczności
włączenia  lub  wyłączenia  oddziału,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  wykonawcę,  zaś  ten
zobowiązany jest w terminie 7 dni do dokonania przedmiotowego włączenia lub wyłączenia, a w
sytuacjach awaryjnych niezwłocznie nie później niż w ciągu 6 godzin. O zmianie adresu oddziału
Zamawiający poinformuje wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Informacje o tych zmianach
będą przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej albo telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne
zostanie  potwierdzone  pisemnie.  Zmiany,  o  których mowa w niniejszym ustępie  nie  stanowią
podstawy do wystąpienia przez Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia umownego.

3. Wykonawca umożliwi wydawanie odpłatnych posiłków dla personelu Zamawiającego.`
4. Wykonawca  zobowiązany jest  do  zapewnienia  większej  ilości  posiłków w sytuacji  zagrożenia

bezpieczeństwa państwa, zwiększonego napływu rannych i chorych, epidemii, katastrofy.
5. Usługi kompleksowego żywienia pacjentów obejmują w szczególności:

a. sporządzanie posiłków w ilościach wynikających ze stanu hospitalizowanych pacjentów z
uwzględnieniem zaleceń dietetycznych,  zaleceń lekarskich oraz zgodnie z umową wraz z
załącznikami, 

b. dystrybucję posiłków do oddziałów w systemie bemarowym (zapewniającym odpowiednią
szczelność i temperaturę), wraz z dostarczaniem posiłków bezpośrednio do łóżka pacjenta,
zaś  na  czas  remontu  Kuchni  Centralnej  w  systemie  termosowym  lub  innym
zaproponowanym przez Wykonawcę spełniającym ww. założenia,

c. odbiór naczyń od pacjenta bez zbędnej zwłoki po zakończonym posiłku,
d. mycie,  dezynfekcję oraz sterylizację naczyń kuchennych zgodnie z przepisami  sanitarno-

epidemiologicznymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych,
e. utylizację odpadów pokonsumpcyjnych.

5. Szczegółowe  wskazania  dotyczące  dostarczania  i  wydawania  posiłków  pacjentom  oraz
zobowiązania Wykonawcy w zakresie naczyń i sprzętu oraz ich odbioru oraz podstępowanie z
odpadami, określa załącznik nr  1.6 do niniejszej umowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przygotowanych i dostarczanych posiłków.

§4
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ponadto wykonanie projektu i robót budowlanych, w oparciu o

Program Funkcjonalno – Użytkowy Zleceniodawcy (PFU dla budynku kuchni-pralni), niezbędnych
do uruchomienia przygotowania  posiłków  w  pomieszczeniach  Kuchni Centralnej mieszczącej
się w budynku Kuchnia-Pralnia Szpitala w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie
dłuższym jednak niż 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 7
do niniejszej umowy.

 §5 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości

w obiektach i na terenie Szpitala. Usługi te obejmują:
a. utrzymanie czystości wewnątrz  obiektów szpitalnych z podziałem na strefę „białą”  

i „szarą”,
b. utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych,
c. utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych, w tym koszenie traw.

2. Środowisko Szpitala podzielono na trzy obszary oraz strefy higieniczne:
a) Obszar medyczny – „strefa biała” - dezynfekcja okresowa i ciągła,
b) Obszar techniczny – „strefa szara”  – poziom czystości fizycznej,
c) Administracyjno – gospodarczy – „strefa szara” - poziom czystości fizycznej, dezynfekcja
na żądanie w odniesieniu do wybranych pomieszczeń gospodarczych z otoczeniem.

3. W ramach  strefy białej wydzielono cztery strefy sanitarne:
a.  Strefa  I –  „ciągłej  czystości”  (magazyny  materiałów  sterylnych,  magazyny  zasobów
czystych, boksy jałowe)- wysoki poziom czystości fizycznej i bakteriologicznej – dezynfekcja
ciągła,
b.  Strefa  II –  „ogólnej  czystości  medycznej”  (sale  chorych,  komunikacje  wewnętrzne,



pomieszczenia oddziałów zabiegowych, nie zabiegowych, gabinety w których wykonuje się
zabiegi nieinwazyjne itp.) -  dezynfekcja okresowa, bieżąca wg potrzeb,
c. Strefa III – „czystości zmiennej” (blok operacyjny, sale porodowe, centralna sterylizatornia,
Oddział  Noworodków, Oddział  Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii,  Odcinki  wzmożonego
nadzoru, Oddział Obserwacyjno Zakaźny z Pododdziałem, gabinety zabiegowe, opatrunkowe,
izolatki, separatki, sale pooperacyjne – dezynfekcja ciągła, w większości wysokiego stopnia,
d. Strefa IV – „ciągłego skażenia” (pomieszczenia higieniczno –sanitarne, brudowniki, składy
brudne) – dezynfekcja ciągła.

4. Plan terenu Szpitala z zaznaczeniem obiektów i terenów zielonych określa  załącznik nr 1.1. do
umowy.  Wykaz budynków i  pomieszczeń Szpitala z podziałem na strefy „białą” i  „szarą” wraz z
wielkością powierzchni do sprzątania określa załącznik nr 1.14 do niniejszej umowy. 
5. Strony ustalają, iż ogólna powierzchnia pozioma do utrzymania czystości  wynosi ogółem: 21 469
m2, w tym:

a. powierzchnia pozioma strefy „białej” – 14 373 m2,
b. powierzchnia pozioma strefy „szarej” – 7 096 m2,
c. powierzchnia zewnętrzna, w tym drogi, chodniki, parkingi -  2 ha,
d. powierzchnia terenów zielonych – 2 ha.

6. Wykaz obiektów w strefie „białej” oraz czynności składających się na usługę kompleksowego
utrzymania  czystości  wewnątrz  budynków  w  strefie  „białej”  wraz  z  planem  mycia  i
dezynfekcji Bloków Operacyjnych i sal zabiegowych określa załącznik nr 1.15 i nr 1.16 do
umowy,  zaś wykaz obiektów w Stefie  „szarej”  oraz czynności  składających się  na usługę
kompleksowego  utrzymania  czystości  wewnątrz  budynków  w  strefie  „szarej”  określa
załącznik nr  1.17  i nr 1.18  do  umowy. 

7. Plan mycia i dezynfekcji bloków operacyjnych oraz sal zabiegowych stanowi  załącznik nr
1.15.  do  umowy.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  wymogów  sanitarno  –
epidemiologicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

8. Wykaz terenów i czynności składających się na usługę kompleksowego utrzymania czystości
na  zewnątrz  budynków  szpitalnych  oraz  wykaz  czynności  składających  się  na  usługę
pielęgnacji terenów zielonych stanowi załącznik nr  1.19 i nr 1.20 do umowy. 

9. Wykaz  ilości  pojemników,  dozowników  i  podajników  na  papier,  kubłów,  koszy
zamontowanych w Szpitalu określa załącznik nr 1.21 do umowy. Wykaz ilości pojemników,
dozowników  i  podajników  na  papier  zamontowanych  w  poszczególnych  Oddziałach  lub
komórkach organizacyjnych Szpitala określa załącznik nr 1.22do umowy

§6 
1. Usługa dozoru wykonywana będzie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi z

Wykonawcą oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 
2. Zamawiającemu przysługuje  prawo do ograniczenia  ilości  obiektów,  pomieszczeń i  terenu

podlegającego dozorowi z przyczyn organizacyjnych.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  obsady  stanowisk  strażników  i  strażników  nocnych  w

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego składu
pracowników na poszczególnych portierniach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania
umowy, przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób oddelegowanych przez niego do realizacji
przedmiotu  niniejszej  umowy,  w  tym  wykaz  pracowników  odpowiedzialnych  za  obsługę
monitoringu wizyjnego. Wykonawca zobowiązuje się w takim samym terminie do pisemnego
poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie w wykazie osób oddelegowanych
do realizacji przedmiotu umowy.

5. Zadania  będące  przedmiotem  umowy  powinny  być  realizowane  przez  pracowników
jednakowo umundurowanych i  wyposażonych w identyfikatory osobiste,  a strażnicy nocni
powinni być dodatkowo wyposażeni w środki łączności umożliwiające niezakłóconą łączność
pomiędzy strażnikiem nocnym a strażnikiem na portierni głównej (obukierunkowo).

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oddelegowania  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia
pracowników, którzy:
a. nie byli karani za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,



b. posiadają  stan  zdrowia  oraz  predyspozycje  fizyczne,  które  pozwolą  na  skuteczną
realizację usługi objętej niniejszą umową bez przeciwwskazań i przeszkód.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić,  by  przez  cały  okres  trwania  umowy  przedmiot
umowy  był  realizowany  przez  osoby  spełniające  warunki  wskazane  w  ust.  7.  Przed
dopuszczeniem strażnika albo strażnika nocnego do wykonywania obowiązków wynikających
z umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji umiejętności i wiedzy pracownika.

8.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  okresowego  wzmocnienia  ochrony  fizycznej  na
poszczególnych obiektach za uprzednim zleceniem pisemnym, zaś Wykonawca zobowiązuje
się taką ochronę zapewnić nie więcej jednak niż 2-3 razy w ciągu roku przez okres nie dłuższy
niż 72 h w ciągu jednej wzmocnionej ochrony fizycznej na poszczególnych obiektach. 

9. W razie powstania szkody Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce zdarzenia i niezwłocznie
powiadomić Policję lub inne odpowiednie służby oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

10. Postawa i zachowanie się strażników powinno gwarantować skuteczną realizację przedmiotu
umowy.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wymiany strażnika w
przypadku:
a. braku kultury osobistej i nieumiejętność zachowania się strażnika,
b. braku higieny,
c. złamania zakazu używania alkoholu lub innej podobnie działającej substancji w miejscu

pełnienia służby, w tym środków odurzających lub psychotropowych,
d. nie realizowania obowiązków wynikających z umowy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez swoich
pracowników  przy  wykonywaniu  lub  w  związku  ze  świadczeniem  usług  stanowiących
przedmiot niniejszej umowy.

12. Nie  później  niż  na  siedem  dni  przed  rozpoczęciem  kolejnego  miesiąca  kalendarzowego
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia harmonogramu czasu pracy oddelegowanych
pracowników  z  wyszczególnieniem  podziału  na  dozorowane  obiekty  Zamawiającego,
stosownie do opisu przedmiotu zamówienia.

§ 7
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostawy,  montażu,  instalacji  i  uruchomienia  sieci

monitoringu  wizyjnego  oraz  wideodomofonów i  domofonu  zgodnie  z  wiedzą  techniczną,
sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i
Prawie  Budowlanym.

2. Przez okres obowiązywania niniejszej umowy sieć monitoringu wizyjnego obsługiwane będą
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do obsady pracowników obsługujących sieć
monitoringu wizyjnego  w uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
zapewnienia stałego składu pracowników obsługujących sieć monitoringu wizyjnego.

3. Projekt  lokalizacji  kamer  zewnętrznych  Wykonawca  uzgodni  z  Miejskim Konserwatorem
Zabytków po uprzednim uzgodnieniu projektu z Zamawiającym.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  sieci  monitoringu  wizyjnego  oraz  montażu
wideodomofonów i domofonu za pomocą własnych narzędzi i urządzeń lub przyrządów

5. Po zakończeniu montażu, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości
na terenie objętym robotami.

6. Wykonawca  wyposaży obszary objęte  monitoringiem wizyjnym w tablice  informacyjne  z
piktogramem  zawierającym  dane  adresowe  administratora  systemu.  Tablice  umieszczone
zostaną w widocznych miejscach.

7. Montaż  monitoringu  wizyjnego,  wideodomofonów oraz  domofonu  nie  może  wpływać  na
prawidłowe funkcjonowanie Szpital.

8. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów:
a. Odbiór częściowy
b. Odbiór końcowy.

9. Przedmiotem odbioru częściowego będzie:
a. projekt sieci monitoringu i jego zasilania, 
b. dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kamer zewnętrznych,
c. dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kamer wewnętrznych,



d. dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wideodomofonów i domofonu. 
10. Każdy odbiór Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dla dokonania każdego odbioru Zamawiający wyznacza pisemnie jego termin w ciągu 3 dni
roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

11. Za  dzień  roboczy  będzie  uważany  dzień  pracy  począwszy  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  kompleksowo  wykonana  sieć   monitoringu
wizyjnego oraz wideodomofony i domofon. 

13. Wszelkie czynności  związane z odbiorem powinny być  rozpoczęte w ciągu 7 dni od dnia
zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru i zakończone najpóźniej w siódmym dniu
od rozpoczęcia czynności odbiorowych.

14. Odbiór  końcowy  sieci  monitoringu  wizyjnego  i/albo  wideodomofonów  i  domofonu
potwierdzony  zostanie  pisemnym  protokołem  odbioru,  który  powinien  zawierać  w
szczególności:

a. datę i miejsce odbioru sieci monitoringu wizyjnego i/albo wideodomofonów i domo-
fonu, 

b. ocenę prawidłowości wykonania sieci monitoringu wizyjnego i/albo wideodomofo-
nów i domofonu oraz jego zgodności z postanowieniami umowy,

c. oświadczenie osób powołanych do odbioru o istnieniu bądź braku wad w wykonanej
sieci monitoringu wizyjnego i/albo wideodomofonach i domofonie, 

d. w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w ra-
mach wynagrodzenia, o którym mowa w §  26 ust.1 umowy oraz w terminie wskaza-
nym przez Zamawiającego.

15. Wykonawca  jest  zobowiązany do  udzielania  Zamawiającemu,  na  jego  żądanie,  wszelkich
informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę sieci monitoringu wizyjnego i/albo
montażu  wideodomofonów  i  domofonu,  i umożliwienia  mu  dokonywania  kontroli
prawidłowości tego wykonania

16. Po  wykonaniu  sieci   monitoringu  wizyjnego  i/albo  zamontowaniu  wideodomofonów  i
domofonu  Wykonawca  jest  zobowiązany  przed  odbiorem  końcowym  sieci  złożyć
Zamawiającemu:
a. projekt powykonawczy , 
b. karty techniczne zamontowanych i zakupionych urządzeń,
c. atesty i certyfikaty zgodności,
d. instrukcje obsługi.

17. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia obszarów objętych monitoringiem wizyjnym w
tablice informacyjne z piktogramem zawierającym dane adresowe administratora systemu. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zapisów nagrań z monitoringu wizyjnego w
rejestratorach  z  danego  miesiąca  przez  okres  30  dni  po  zakończeniu  danego  miesiąca
kalendarzowego, a następnie Wykonawca zobowiązuje się przegrać ów zapis na nośniki CD,
które będą archiwowane przez Wykonawcę przez 12 miesięcy na terenie Szpitala w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

19. Na wykonanie monitoringu i dostarczony sprzęt (w ramach sieci monitoringu wizyjnego oraz 
wideodomofony i domofon) Wykonawca udzieli Zamawiającemu  48 –  miesięcznej gwarancji
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

20. Zakres gwarancji obejmował będzie:
a. usunięcie stwierdzonych wad materiałowych i konstrukcyjnych,
b. usuwanie  wykrytych  usterek  i  błędów funkcjonalnych  w sieci  monitoringu wizyjnego

i/albo wideodomofonach i domofonie.
21. Serwis świadczony będzie w miejscu instalacji urządzeń.
22. Naprawa urządzeń albo usunięcie awarii w okresie gwarancji zostanie dokonane nie później

niż w 12 godzin od momentu stwierdzenia wady albo awarii, chyba że Strony uzgodnią inny
termin. W czasie trwania awarii albo naprawy Wykonawca ma obowiązek zastosować sprzęt
zastępczy, tak aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie sieci monitoringu wizyjnego przez
czas niezbędny do naprawy urządzenia albo usunięcia awarii. 



23. Wykonawca zobowiązuje się, iż czas reakcji serwisu nie przekroczy 6  godzin od momentu
zgłoszenia.

24.  W przypadku,  wymiany urządzenia lub części na nowe w wyniku naprawy gwarancyjnej
okres gwarancji dla takiego nowego urządzenia lub części będzie biegł na nowo od daty takiej
wymiany.

25. Kopie protokołów z  przeglądów sieci monitoringu wizyjnego oraz wideodomofonów i domo-
fonu przekazywane do Zamawiającego - Działu Technicznego.

§8 
1. Podstawą do sporządzania posiłków dla pacjentów Zamawiającego będzie:

a) wykaz diet dla dorosłych i dzieci powyżej 1,5 roku życia, wykaz diet dla dzieci w wieku 0-1,5
roku  życia,  wartość  odżywcza  i  energetyczna  diet  wraz  z  ilością  posiłków  oraz
charakterystyka diet stanowią załączniki nr 1.5  do umowy,

b) indywidualne diety według zaleceń lekarzy.
2. Wykonawca zobowiązany jest  przy opracowywaniu  i  sporządzaniu  posiłków do przestrzegania

normatywnych  wartości  energetycznych  i  odżywczych  w  tym  dziennej  racji  pokarmowej,
właściwości diet, indywidualnych zaleceń lekarskich oraz informacji zawartych w załącznikach, o
których mowa w ustępie poprzedzającym.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany diet w trakcie trwania całej umowy, co nie zmieni
ceny posiłków.  Mogą zostać  wyłączone  lub dodane  nowe diety,  stosownie  do  indywidualnych
zleceń lekarskich i potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić zmiany.

4. Żywienie pacjentów dorosłych obejmuje 3 do 6 posiłków. Harmonogram wydania posiłków określa
załącznik nr 1.7 do umowy 

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  pacjentom  Zamawiającego  posiłków  o
odpowiedniej temperaturze także  w przypadkach, gdy w porze wydawania posiłków przebywali
oni na konsultacjach lekarskich, bądź badaniach diagnostycznych. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia by wydawane posiłki miały  odpowiednią temperaturę. Posiłek
należy  zostawić  (w  indywidualnym  opakowaniu  zapewniającym  zachowanie  prawidłowej
temperatury  przez  2  godziny  lub  umożliwiającym  podgrzanie  w  kuchence  mikrofalowej)  w
oddziale w miejscu wskazanym przez pielęgniarkę.

6. Wykonawca zapewni możliwość wyboru posiłku przy śniadaniach i kolacjach przygotowywanych
dla dzieci powyżej 1,5 roku życia

7. Wykonawca w ramach usługi zapewni płyny do dopajania pacjentów (świeżo zaparzona herbata)
dostarczane 3 razy dziennie przy śniadaniu, obiedzie i kolacji do termosów, które będą dostępne dla
pacjentów  przez  całą  dobę  (  termosy  będą  wymienianie  na  umyte  i  zdezynfekowane  3  razy
dziennie) w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem wskazanym w  załączniku nr 1.8  do umowy lub
czajnik i herbatę (w zależności od specyfiki oddziału).

8. W sezonie letnim podczas dni upalnych  (temperatura powyżej  300C na zewnątrz) Wykonawca
będzie  dostarczać  dodatkowo  niegazowaną,  niskosodową,  średnio  zmineralizowaną   wodę
mineralną  2 razy dziennie w ilości  0,5 l (w oryginalnym opakowaniu, dla dzieci w butelce z
dziubkiem) dla każdego pacjenta w oddziale. Woda mineralna powinna być dostarczona w dniu
następnym  po  zgłoszeniu  zapotrzebowania  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  i  rozdana
podczas dystrybucji II śniadania i podwieczorku.

9. Wykonawca  obowiązany  jest  w  trakcie  trwania  umowy  do  utrzymywania  na  własny  koszt
depozytów żywieniowych. Szczegółowe informacje określa załącznik nr 1.12 do umowy

§9 
1. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów, posiłki mają być świeże tj.

z bieżącej produkcji dziennej,  przygotowane ze świeżych, naturalnych produktów o wysokiej
jakości, o prawidłowym smaku, zapachu, barwie, konsystencji. Nie dopuszcza się żywności
modyfikowanej genetycznie i typu instant, gotowych potraw w tym gotowych garmażeryjnych
potraw mrożonych.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania normatywnych wartości
energetycznych, odżywczych, smakowych posiłków oraz do przygotowywania ich zgodnie z
prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym
zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość, święta.



Diety ustalane będą dla każdego pacjenta indywidualnie przez lekarza prowadzącego z danego
oddziału w uzgodnieniu z dietetykami Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest  do udostępnienia przedstawicielowi Zamawiającego jednej  porcji
każdego  posiłku  w  zakresie  wszystkich  diet  w  celu  kontroli  jakości:  oceny  cech
organoleptycznych, kontroli wagi, temperatury i estetyki zestawionych posiłków.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  pobierania  i  oceniania  laboratoryjnego  pod  względem
wartości  energetycznej  i  odżywczej  na koszt  Wykonawcy wybranej  diety przez przedstawiciela
Zamawiającego. 

§10 
1. Wykonawca   zapewni  odpowiednią  liczbę  przeszkolonych  pracowników  do  dystrybucji

posiłków do każdego oddziału na terenie Szpitala w godzinach od 7.00 – 19.00 (12 godz.) i od
7.30-15.30 (8 godzin), przez 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem dni świątecznych, tak aby
posiłki były wydane i naczynia zebrane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Schemat osób
koniecznych do dystrybucji posiłków określony jest w załączniku nr 1.9 do umowy. 

2. W przypadku  zmiany organizacyjnej  w  Szpitalu,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do
zmiany załącznika nr 1.9 do umowy. 

3. Wykonawca  musi  dysponować  należycie  wykwalifikowanym  personelem  zapewniającym
poprawne wykonanie usługi.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w jednolite ubrania robocze z
widocznymi  elementami  identyfikacyjnymi.  Pracownicy  Wykonawcy  zobowiązania  są  do
przestrzegania  zasad  higieny  i  czystości  (krótko  obciętych  niewymalowanych  paznokci,
czystych  zapiętych  fartuchów  z  krótkim  lub  długim  rękawem  zakrywających  całkowicie
odzież  osobistą,  czepka  zakrywającego  wszystkie  włosy  oraz  prawidłowego  obuwia
roboczego.  Nie  dopuszcza  się  noszenia  biżuterii  na  rękach  pracowników  Wykonawcy).
Pracownicy Wykonawcy podczas  pracy na Oddziale,  podczas  transportu  posiłków oraz w
Kuchni muszą nosić kompletną odzież roboczą (fartuch, spodnie /spódnicę oraz czapkę lub
inne nakrycie głowy zakrywające wszystkie włosy).

5. Wykonawca udostępni Zamawiającemu – osobie odpowiedzialnej za realizację umowy w tym
zakresie,  listę  osób  pracowników  uwzględniającą  kwalifikacje  oraz  zakres  świadczonych
usług:  przygotowanie  posiłków (kuchnia  ogólna,  kuchnia  mleczna),  transport,  dystrybucja,
najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy. Zasadę tę
stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zatrudnienia  nowych  osób  w  miejsce  dotychczas
wykonujących pracę na każdym etapie świadczenia usług. 

6. Wykonawca zobowiązany jest  do stałego szkolenia zatrudnionych pracowników  oraz osób
przy  pomocy,  których  świadczy  usługi  żywienia,  zwłaszcza  dostarczających  posiłki
bezpośrednio  do  pacjenta,  w  zakresie  podawania  posiłków  zgodnie  z  przypisaną  dietą,
ustalonym  harmonogramem  godzin  ich  podawania  oraz  zachowania  wszelkich  przepisów
prawnych i zasad obowiązujących w higienie żywienia.

7. Wszyscy  pracownicy  Wykonawcy  muszą  posiadać   aktualne  orzeczenie  lekarskie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do orzeczenia lekarskiego każdego pracownika
Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników świadczących usługę na terenie
Szpitala. W  przypadku  stwierdzenia  braku  uprawnień,  o  których  mowa  w  zadaniu
poprzedzającym  Zamawiający  ma  prawo  do  odsunięcia  pracownika  Wykonawcy  od
powierzonych  mu  czynności,  a  usługa  w zakresie  wykonywanych  przez  tego  pracownika
czynności musi zostać przez Wykonawcę zrealizowana.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  systemów  jakości  świadczonej  usługi
żywieniowej w szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady  GMP, GHP.

9. Organizacja  usług  żywienia,  w  tym  funkcjonowania  kuchni,  procesu  przygotowywania,
transportu, wydawania posiłków oraz mycia, dezynfekcji,  sterylizacji  naczyń kuchennych i
utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych jak również utrzymania czystości pomieszczeń kuchni
powinna zapewniać przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących w podmiotach leczniczych.

10. Wykonawca  przejmuje  na  zasadzie  art.  231  Kodeksu  pracy 10  byłych   pracowników
Zamawiającego  (przejętych  w   tym  trybie  przez  dotychczasowego  wykonawcę  usług



kompleksowego  żywienia  pacjentów  Zamawiającego   „CATERMED  Sp.  z  o.  o.  Wykaz
przejmowanych pracowników stanowi załącznik nr 8 do umowy.

11. Za zobowiązania wynikające ze  stosunków pracy z wskazanymi w ust.  10 pracownikami,
powstałe przed dniem zawarcia niniejszej umowy (tj. przed dniem przejścia części zakładu
pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art.  231 Kodeksu pracy),  Wykonawca ponosić
będzie  solidarną  odpowiedzialność  wraz  z  dotychczasowym   wykonawcą  usług
kompleksowego  żywienia  pacjentów  Zamawiającego  „CATERMED  Sp.  z  o.  o.
(dotychczasowym  pracodawcą).

12. Z dniem zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przejmie od dotychczasowego wykonawcy
usług kompleksowego  żywienia pacjentów Zamawiającego „CATERMED Sp. z o. o akta
osobowe  wskazanych  w  ust.  10  pracowników  wraz  z  całą  dotyczącą  ich  dokumentacją
pracowniczą, protokołem zdawczo-odbiorczym.

13. W przypadku  nie  zatrudnienia  pracowników w trybie  określonym w ust.  10  Wykonawca
zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu kosztów rozwiązania umów o pracę z tymi
pracownikami  oraz  wszelkich  kosztów  związanych  z  ustaniem  stosunku  pracy  ww.
pracowników, jeżeli Zamawiający takie koszty poniesie.

14. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zaspokojenia  najpóźniej  do  dnia  wygaśnięcia  bądź
rozwiązania  niniejszej  umowy  wszelkich  wymagalnych  najpóźniej  w  tym  dniu  roszczeń
pracowników, o których mowa w ust. 10. 

§11 
1. W terminie 30 dni  od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć

system elektroniczny do zamawiania posiłków i zintegrować go z obowiązującym u Zamawiają-
cego systemem HIS (komunikacja dwustronna). W takim przypadku posiłki będą zamawiane dro-
gą elektroniczną (on-line) za pomocą aplikacji zainstalowanej u Zamawiającego (serwer www) i
połączonej z systemem produkcji Wykonawcy. Szczegółowe informacje dot. systemu elektronicz-
nego określa załącznik nr 1.10 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie zamawiania
posiłków przy pomocy dostarczonego programu oraz odpowiada za jego serwis przez cały okres
obowiązywania umowy, ze szczególnym uwzględnieniem godzin zamawiania posiłków (telefonu
do osoby odpowiedzialnej za serwis). W razie sytuacji awaryjnych zamawianie posiłków będzie
się odbywać telefonicznie.

3. Do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu zamawiania posiłków zamówienia będą składa-
ne  telefonicznie codziennie,  przy czym formularz zamówienia będzie przesyłany pisemnie w
dniu następnym. Wzór formularza zamówienia stanowi załącznik nr 1.11 do umowy.

4. Zamówienia  na  posiłki  Zamawiający  będzie  składał  z  jednodniowym  wyprzedzeniem  
z wyszczególnieniem diet i liczby posiłków. 

5. Zamówienia będą składane nie później niż do godziny 19.00 dnia poprzedzającego.
6. Korekty będą składane odpowiednio:
a) dotyczące śniadania i II śniadania do godziny 7.00 dnia którego dotyczy,
b) dotyczące obiadu i podwieczorku do godziny 11.00 dnia którego dotyczy,
c) dotyczące kolacji i posiłku nocnego do godziny 15.30 dnia którego dotyczy.

Korekta zapotrzebowania będzie zgłoszona elektronicznie, pisemnie lub telefonicznie, przy czym
formularz korekty w przypadku zgłoszenia telefonicznego będzie przesłany na dzień następny.

7. Najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu realizacji niniejsze usługi Wykonawca
sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji procedurę postępowania w sytuacjach awa-
ryjnych na wypadek niedostarczenia posiłków do Szpitala.

8. W szczególnych przypadkach (np. w przypadku nieterminowych dostaw, zbyt małej ilości dostar-
czonych posiłków) Zamawiający będzie korzystał z prawa do zamówienia u innego dostawcy po-
siłków na koszt Wykonawcy. 

9. Ilość zamawianych posiłków będzie uzależniona od liczby pacjentów Szpitala.

§12 



1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z regulacjami prawnymi o
warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. W jadłospisie należy uwzględnić różnorodny
dobór dozwolonych w danej diecie produktów, potraw, technik kulinarnych oraz sezonowość
warzyw i owoców. W planowaniu należy wziąć pod uwagę posty i święta: piątek, Wigilię,
Boże Narodzenie, Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu jadłospisów
dekadowych (10-cio dniowych) zawierających wagę oraz pełną nazwę produktów w zakresie
każdej diety na 7 dni przed planowaną dekadą.

3. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i poprawek dotyczących jadłospisu, które będą
przekazane telefonicznie lub elektronicznie w ciągu 5 dni od daty otrzymania jadłospisu przez
Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  zmiany jadłospisu,  w przypadku  braku
jadłospisu dekadowego lub braku uwzględnienia naniesionych zmian przez Zamawiającego,
zastosowane będą kary zawarte w umowie.

4. Wykonawca będzie przekazywał na zlecenie Zamawiającego, tygodniowy jadłospis wybranej
diety z rozpisana gramową wagą produktów na poszczególne potrawy (po odliczeniu strat na
odpady).

5. Wykonawca  będzie  podawał  dzienny  jadłospis  do  wiadomości  pacjentów  i  personelu.
Jadłospis będzie wywieszony w miejscu ogólnie dostępnym na poszczególnych oddziałach
Zamawiającego, najpóźniej przed śniadaniem w  dzień, w którym obowiązuje. W tym celu
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości egzemplarzy jadłospisu.

6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  informację  na  temat  substancji  lub  produktów
powodujących  alergię  lub  reakcję  nietolerancji,  kaloryczność,  wartości  odżywczą  tzn.
zawartości  białka,  węglowodanów,  tłuszczy  w  tym  tłuszczów  nasyconych  w  każdej
zamawianej diecie w sposób ustalony przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  kontroli wybranej diety (całodziennej lub wybranego
posiłku)  pod  względem  kaloryczności,  wartości  odżywczej  tzn.  zawartości  białka,
węglowodanów, tłuszczy w tym tłuszczów nasyconych. W tym celu Wykonawca na własny
koszt będzie pobierał i oceniał laboratoryjnie wybraną dietę wskazaną przez Zamawiającego
w jego obecności.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych posiłków i rozliczania ich w
oparciu o zamówienia składane od Zamawiającego oraz zgłaszane korekty i reklamacje.

2. Wykonawca  sporządzi  zbiorcze,  miesięczne  zestawienie  zrealizowanych  diet  (w  podziale  na
posiłki zamówione przez poszczególne Oddziały  w poszczególne dni) i  w każdym pierwszym
tygodniu danego miesiąca, przekaże ten dokument Zamawiającemu. Przyjęcie zestawienia musi
być  potwierdzone  przez  upoważnionego  pracownika  Zamawiającego.  Dokument  ten  będzie
stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługę żywienia za dany miesiąc.

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do składania reklamacji w przypadkach niezgodności w re-
alizacji usługi, a w szczególności:

a) różnicy w liczbie lub rodzaju diet/posiłków dostarczonych do Zamawiającego a zamówieniami,
b) dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części), 
c) rozlania lub wysypania posiłku,
d) dostawy  posiłków  w  brudnych  opakowaniach  (np.  termosach,  bemarach)  lub  w  brudnych

naczyniach i zastawie stołowej,
e) posiłków o zaniżonej gramaturze (lub zaniżeniu gramatury składowych posiłku np. mięsa, ryby,

masła, wędliny, itp.),
f) nieprawidłowej temperatury,
g) produktów o złej jakości lub przeterminowanych.
4. W przypadku niedostarczenia zamówionego posiłku Zamawiający  zobowiązuje Wykonawcę do

niezwłocznego dostarczenia brakującego posiłku w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia.
5. Reklamacje  będą  składane  w  formie  pisemnej  lub  telefonicznie.  W  wypadkach  zgłoszenia

telefonicznego reklamacja będzie dodatkowo przesłana w formie pisemnej. 



6. Rozstrzygnięcie reklamacji musi nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin
od chwili  jej  zgłoszenia.  Brak reakcji  ze  strony Wykonawcy,  w terminie,  o  którym mowa w
zdaniu poprzednim będzie traktowane jako uznanie reklamacji za zasadną oraz będzie stanowiło
podstawę do braku zapłaty za wadliwie wykonaną usługę oraz do naliczenia kary umownej.

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu przewidzianych w ustępach powyżej,
w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  pacjentów  złej  jakości  posiłków  już
dostarczonych przez Wykonawcę do oddziałów, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego,
(nie później jednak niż do 30 minut) wycofania reklamowanych posiłków oraz zastąpienia ich
pełnowartościowymi  posiłkami.  W przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wymieni  reklamowanego
posiłku i bądź opóźni się z ich wymianą nie otrzyma wynagrodzenia za reklamowany posiłek. 

8. Osobami upoważnionymi do składania reklamacji są: …………………….

§14
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pobierania  i  przechowywania  próbek  żywności  wszystkich

potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa.
2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność   za  wszelkie  stwierdzone  nieprawidłowości  usług

żywieniowych ujawnione przez uprawnione organy kontrolne oraz przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo do kontroli  jakości i standardu usług żywieniowych, w szczególności w

zakresie:
a)  przestrzegania  diet,  normatywnych  wartości  energetycznych,  wartości  odżywczych  i
smakowych oraz sezonowości posiłków.
b)  przestrzegania  przepisów  i  zasad  sanitarno-epidemiologicznych  przy  przygotowaniu  i
dystrybucji posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń stołowych i kuchennych, sprzętu i urządzeń oraz
gromadzeniu i transportowaniu odpadów,
c)utrzymania w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym, technicznym pomieszczeń kuchni
i  pomieszczeń  kuchenek  oddziałowych  -  dotyczy  Oddziału  Zakaźnego  i  Oddziału
Dermatologicznego.
d) przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków,
e) innych zagadnień wpływających na realizację usługi. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym
pomieszczeń wraz z wyposażeniem przeznaczonym do przygotowywania, produkcji, transportu i
dystrybucji posiłków w zakresie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do bieżącej kontroli  świadczonych  usług  pod  względem
sanitarno – epidemiologicznym. Na zlecenie Zamawiającego i w jego obecności Wykonawca na
własny  koszt  będzie  wykonywał  badania  na  czystość  mikrobiologiczną  urządzeń,  sprzętów i
powierzchni kontaktujących się z żywnością (w tym z talerzy, z sztućców) i rąk personelu.

6. W  przypadku  wystąpienia  ognisk  epidemicznych,  chorób  przenoszonych  drogą  pokarmową,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie badania mikrobiologiczne zlecone przez Zespół
ds.  Zakażeń Szpitalnych na własny koszt.

7. Wykonawca zobowiązany do przekazania Zamawiającemu protokołów z każdorazowej kontroli
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w terminie 3 dni od jego otrzymania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczania  opłat za czynności kontrolne Inspekcji  Sanitarnej,
Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Pracy.

9. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania usługi.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco informacji o zaistniałych problemach

związanych z realizacją usługi.

§15
1. Do czasu wykonania prac remontowych w kuchni Zamawiającego produkcja posiłków odbywać

się  będzie  na  bazie  kuchni  zewnętrznej.  Transport  posiłków  zabezpiecza  Wykonawca
uwzględniając  zasady  systemu  HACCP.  Posiłki  dla  pacjentów  dostarczane  będą  z  bieżącej
produkcji  3  razy  dziennie  tak  aby posiłki  główne  (śniadanie,  obiad,  kolacja)  były  wydawane
zgodnie z ustalonym harmonogramem zawartym w załączniku nr 1.7. do SIWZ. Czas od momentu
wytworzenia posiłków w kuchni zewnętrznej do momentu zakończenia wydawania posiłków dla



wszystkich pacjentów nie może przekroczyć 2 godzin. Posiłki: II śniadania, podwieczorki, posiłki
nocne dostarczane i wydawane (zapakowane w indywidualnych, zamykanych, twardościennych,
jednorazowych opakowaniach – pojemnikach) będą pacjentom razem z posiłkami głównymi tj. II
śniadanie  ze  śniadaniem,  podwieczorek  z  obiadem,  posiłek  nocny  z  kolacją.  Szczegółowe
informacje  dotyczące  środków transportu  z  kuchni  zewnętrznej  określa  załącznik  nr  1.13.  do
SIWZ.

2. Wykonawca  na  czas  prowadzenia  prac  remontowych  musi  posiadać  kuchnię:  składającą  się  z
kuchni  właściwej  oraz  kuchni  mlecznej,  wyposażoną  w  niezbędne  urządzenia  zapewniające
przygotowanie  posiłków.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  audytu  miejsca  i  warunków
przygotowania posiłków. 

3. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię decyzji właściwego Inspektora
Sanitarnego,  dopuszczającą  kuchnie  do  produkcji  żywności.  Zezwolenie  musi  dotyczyć  tego
obiektu,  który  produkuje  posiłki  dla  Zamawiającego.  Zamawiający  jest  upoważniony  do
weryfikacji w/w dokumentu na każdym etapie wykonywania umowy przez Wykonawcę.

4. Na czas remontu Kuchni  Centralnej  należy w jej  obrębie wydzielić pomieszczenie na dostawę
posiłków z zewnątrz oraz pomieszczenie/miejsce do mycia i dezynfekcji wózków transportowych.
Pomieszczenia  te  muszą  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  tym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązuje  się  zaproponować  rozwiązanie  obejmujące  warunki,  o  których  mowa  w  zdaniu
poprzedzającym, które wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego.

§16
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  utrzymania  czystości  korzystając  z

własnych  pracowników,  własnego  sprzętu,  własnych  środków  czystości  oraz  preparatów
dezynfekujących.  Wykonawca  obowiązany  jest  do  przestrzegania  zasad  prawidłowego
utrzymania  czystości  zgodnie  z  wymogami  obowiązującymi  dla  placówek  podmiotu
leczniczego.  Sposób  i  czas  wykonywania  usługi  należy  uzgodnić  z  Pielęgniarkami
Oddziałowymi lub kierownikami komórek organizacyjnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie  14 dni od dnia
podpisania  niniejszej  umowy  do  przedstawienia   opracowanych  przez  siebie  procedur  w
zakresie świadczonej usługi utrzymania czystości Zespołowi ds. Zakażeń Szpitalnych.   

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  się  do  bieżących  zaleceń  Zespołu  ds.  Zakażeń
Szpitalnych,  a  w  szczególności  Pielęgniarki  Epidemiologicznej,  Ordynatora,  Pielęgniarki
Oddziałowej  oraz  dyżurnego  personelu  medycznego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego reagowania na zmiany zasad i zaleceń sanitarnych dotyczących np. dezynfekcji
sprzętu, pomieszczeń, zasad postępowania z materiałem skażonym,  zmiany środków myjąco-
dezynfekujących, dezynfekujących  i innych postępowań normujących wykonanie przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powierzenia  wykonywania  przedmiotu  umowy  osobom,
właściwie  przygotowanym  do  prawidłowego  wykonywania  powierzonych  zadań  (dotyczy
również kadry nadzorującej Wykonawcy), które muszą być przeszkolone w zakresie standarów
higieny  szpitalnej,  BHP  i  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  muszą  posiadać  obowiązujące
badania,  szczepienia  ochronne  oraz  kwalifikacje.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  stałego
szkolenia  pracowników  wykonujących  usługi  utrzymania  czystości  oraz  do  sprawowania
stałego nadzoru nad jakością wykonywanych usług.

5. Wykonawca winien świadczyć usługi utrzymania czystości w dni robocze oraz w dni wolne od
pracy  tj.:  soboty,  niedziele  i  dni  świąteczne  z  uwzględnieniem  specyfiki  poszczególnych
oddziałów Szpitala,  tj.: w części białej w godz. 6.00 – 18.00 lub 6.30 – 18.30, za wyjątkiem
Bloku Operacyjnego, Traktu Porodowego, Sali Cięć, SOR (usługa całodobowa); a od 18:00 lub
18:30  należy zapewnić  stały serwis  –  minimum trzy osoby,  dla  komórek  organizacyjnych
całego  Szpitala  w  miejscu  uzgodnionych  z  Zamawiającym.  Pracownicy  serwisowi  winni
codziennie  po  godz.  18:00  lub  18.30  dokonać  obchodu  po  wszystkich  Oddziałach  celem
wykonania potrzebnych usług oraz wykonywać te usługi na każde wezwanie Zamawiającego;
w części szarej zapewnić usługę tak, by całą dobę utrzymać porządek i czystość. Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o sposobie  i miejscu kontaktu z pracownikami serwisu. 



6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość osób sprzątających, która powinna
być  ściśle  dostosowana  do  wielkości  i  potrzeb  oddziałów/  komórek  organizacyjnych  tj.
minimum 1 osobę na jeden odcinek oddziału/ komórki organizacyjnej. W przypadku usługi dla
oddziałów SOR, Bloku Operacyjnego, OAiIT, Sal porodowej i cięć cesarskich, Noworodków,
Centralnej  Sterylizacja,  usługę  tę  wykonywać  będą  stali  pracownicy,  którzy nie  mogą  być
przesuwani do pracy w innych komórkach Szpitala. 

7. Wykonawca  zobowiązany jest  do  wyposażenia  pracowników w jednolite  ubrania  robocze  
z  widocznymi  elementami  identyfikacyjnymi  (ubrania  robocze  muszą  być  różne  od  ubrań
roboczych  pracowników  świadczących  usługę  żywienia).  Pracownicy  Wykonawcy
zobowiązania są do przestrzegania zasad higieny i czystości, właściwego przygotowania rąk
(krótko obciętych nie wymalowanych paznokci, bez biżuterii). Wykonawca obowiązany jest do
stałego szkolenia pracowników oraz sprawowania nadzoru nad jakością wykonywanych usług.

8. Wykonawca musi być wyposażony w dostateczną ilość odpowiednich wózków serwisowych
do mycia i dezynfekcji, wózków transportowych (odpady), środków myjąco dezynfekujących,
środków  dezynfekcyjnych,  mopów,  ściereczek  wielorazowych  (zróżnicowanych
kolorystycznie),  jednorazowych itd.  i  oświadcza,  iż  dysponuje  urządzeniami  oraz  sprzętem
niezbędnym do wykonania umowy wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

9.  Wykonawca  obowiązany  jest  do  przestrzegania  zasad  prawidłowej  segregacji  odpadów
medycznych,  transportu  i  przygotowania  do  utylizacji.  Wykonawca  zapewni  ekipę
transportową do usuwania odpadów z oddziałów/komórek Szpitala min. 3 osoby.

10.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  oznaczenia  w sposób trwały i  niezmywalny kubłów na
odpady medyczne oraz worków z odpadami – kodami identyfikacyjnymi.

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  usługi  do  zabezpieczenia  powierzchni
mokrej  i  śliskiej  poprzez  oznakowanie  tych  miejsc  i  założenie  zewnętrznych  nakładek
antypoślizgowych.

12. Pracownicy Wykonawcy wykonujący  usługę  utrzymania  czystości  nie  mogą   wykonywać
usług w zakresie żywienia pacjentów ani być do nich oddelegowywani i odwrotnie.

13.  Zamawiający jako podmiot, z którym Wykonawca zawiera umowę, zezwala na przebywanie
pracowników Wykonawcy w miejscu przetwarzania danych, pod nieobecność upoważnionego
personelu Szpitala.  Pracownikom Zamawiającego nie wolno w żadnym wypadku przetwarzać
danych osobowych należących do Szpitala.  W wypadku znalezienia  dokumentów z danymi
osobowymi na terenie Szpitala przez pracowników Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie  zgłosić  taki  incydent  administratorowi  bezpieczeństwa  informacji  Szpitala
i przekazać  znalezione  dokumenty.  Wykonawca  oświadcza  o zachowaniu  poufności
przypadkowo znalezionych danych osobowych,  oraz przeszkoleniu swoich pracowników na
taki wypadek.

§17
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  utrzymania  czystości  wewnątrz  budynków

szpitalnych  przy  użyciu  środków  dopuszczonych  do  obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej  w  tym  środków  dezynfekcyjnych  posiadających  wpis/zgłoszenie/powiadomienie  do
Rejestru  prowadzonego  przez  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów
Medycznych i  Produktów Biobójczych  zgodnie z wymaganiami  sanitarno-epidemiologicznymi
obowiązującymi  w  podmiocie  leczniczym oraz  mydła/emulsji  w  płynie  wpisanego  do  Portalu
Zgłaszania  Produktów  Kosmetycznych  CPNP.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia
środków  dezynfekcyjnych  (do  dezynfekcji  powierzchni),  emulsja/mydło  w  płynie,  ręczniki
papierowe, papier toaletowy, worki na odpady, (pojemniki na odpady). Środki czystości i higieny
oraz preparaty dezynfekcyjne używane do świadczenia usługi w Szpitalu winny być zatwierdzone
przez Zespół  ds.  Zakażeń Szpitalnych Szpitala.  Wykaz środków przewidzianych do wykonania
usługi  stanowić  będzie  załącznik  do  oferty  Wykonawcy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
żądania zmiany środka czystości i higieny oraz/albo preparatu dezynfekcyjnego w uzasadnionych
przypadkach. 

2. Wykonawca  obowiązany  jest  do  stałego  uzupełniania  zgodnie  z  potrzebami:  dozowników
ściennych,  pojemników  i  wkładów  na  emulsję/  mydło  w  płynie,  ręczniki  papierowe,  papier
toaletowy,  odpady  medyczne  zakaźne,  specjalne  i  pozostałe  (worki  foliowe  zróżnicowane



kolorystycznie  wg.  obowiązujących  wymogów);  kubłów  pedałowych  na  odpady  medyczne  o
charakterze zakaźnym o pojemności średniej od 60 l do 120 l, kubłów  pedałowych lub uchylnych
z pokrywą na odpady pozostałe, koszy parkowych, wycieraczek na zewnątrz i wewnątrz budynków
(wg potrzeb).

3. Po zrealizowaniu umowy pojemniki, dozowniki, podajniki, wycieraczki i kubły, kosze i pozostały
asortyment,  o  którym  mowa  w  ust.  2   staje  się  własnością  Zamawiającego.  Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego zamontowania brakujących ilości pojemników, dozowników,
podajników, kubłów, koszy oraz ich wymiany w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia. Przy
wymianie dozowników na mydło/emulsje należy wymienić je na dozowniki bez dotyku dłoni.

4. Zamawiający wymaga w razie potrzeby wykonania dezynfekcji pomieszczeń Szpitala przy użyciu
nadtlenku  wodoru,  potrzebę  wykonania  usługi  zleca  Zespół  ds.  Zakażeń  Szpitalnych/Kadra
Kierująca Oddziałem. Usługa dekontaminacji winna być rozpoczęta nie później niż 24 godz. od
daty  zgłoszenia.  Pracownik  wykonujący  proces  dekontaminacji  ma  obowiązek  sporządzenia
protokołu i dostarczenia go do Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych po zakończeniu procesu. 

5. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  jakość wykonywanych usług przed organami kontroli
zewnętrznej i wewnętrznej.

§18
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli świadczonych usług pod względem sanitarno –

epidemiologicznym.   oraz pobierania  i  wykonywania  płatnych przez Wykonawcę badań na
czystość mikrobiologiczną z urządzeń, sprzętów i powierzchni kontaktujących się z żywnością
oraz  rąk  personelu.  Koszty  badań  ponoszone  będą  przez  Wykonawcę  w  zakresie  badań
wykonywanych nie częściej niż raz na kwartał. Wykonawca poniesie koszty kolejnych badań w
kwartale, o ile wykażą one obecność skażeń mikrobiologicznych. Zamawiający zastrzega sobie
prawo  przeprowadzania  badań  mikrobiologicznych  -  czystościowych  sprawdzających
skuteczność wykonywanej usługi określonej w § 5 umowy (np. mycia/dezynfekcji) na koszt
Wykonawcy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 
a.  wyłączenia  z  utrzymania  czystości  części  powierzchni  wewnątrz  oraz  na  zewnątrz
budynków szpitalnych 
b.  okresowego zmniejszania  czyszczonych powierzchni  w przypadku remontów lub innych
przyczyn powodujących wyłączenie danej powierzchni z czasowego użytkowania,
a. zwiększania lub  zmniejszania zakresu usług z przyczyn organizacyjnych wynikających z

procesu restrukturyzacji Zamawiającego.
3. O zamiarze skorzystania z uprawnienia przewidzianego w ust. 2  Zamawiający zawiadomi

Wykonawcę pisemnie z zachowaniem  miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego koniec
przypadać będzie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

4. Częściowe zmniejszenie zakresu usług, o którym mowa w  ust. 2 powoduje proporcjonalne
obniżenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 25 umowy. Obniżenie wysokości
wynagrodzenia  zostanie uwzględnione w rozliczeniu za dany miesiąc kalendarzowy.

§ 19
 (dotyczy wyłącznie Wykonawcy będącego zakładem pracy chronionej)

1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  zakładem  pracy  chronionej  w  rozumieniu  ustawy  o
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z
2011 r., Nr 127, poz. 721 t.j. ze zm.)

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  do  przedkładania  w
terminie  3  dni  od  otrzymania  wynagrodzenia  za  usługi  w  danym  miesiącu  kalendarzowym,
zaświadczeń pozwalających Zamawiającemu na obniżenie za dany miesiąc składek na PFRON.

§20
1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo z innymi podmiotami z

zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania obowiązków wynikających z
niniejszej umowy ani nie zwiększy kosztów jej wykonania (o ile dotyczy).



2. Wykonawca  lub  podwykonawca,  któremu  powierzono  realizację  umowy,  przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Postanowienia o których mowa w ust. 1 - 2 dotyczą również zmian w odpowiednich umowach
z podwykonawcą. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do części zamówienia, o którym

mowa w § 4 niniejszej umowy.

§21
1. Niezależnie  od  uprawnień  Zamawiającego  przewidzianych  w  paragrafach  wcześniejszych,

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  prawidłowości  świadczenia  usług  objętych
niniejszą umową w każdym czasie. Uprawnienia kontrolne obejmują w szczególności:
a) prawo do żądania informacji o sposobie wykonywania usług objętych niniejszą umową,
b) prawo wstępu do pomieszczeń wykorzystywanych przez Wykonawcę do świadczenia usług

objętych niniejszą umową,
c) prawo do wydawania zaleceń pokontrolnych.

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich danych i pomieszczeń niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli. 

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zgłoszenia  w  każdym  czasie  zastrzeżeń  co  do  osób
przewidzianych  przez  Wykonawcę  do  świadczenia  usług  objętych  niniejszą  umową.  W takim
wypadku Wykonawca zaproponuje inne osoby do wykonywania usług. 

§ 22
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody (na osobie i mieniu) osób trzecich

mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wszelkiego rodzaju koszty (w tym odszkodowania, za-

dośćuczynienia, grzywny lub kary, koszty postępowania oraz koszty obsługi prawnej, koszty wy-
konania wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w tym złożenia odpo-
wiednich oświadczeń i usunięcia skutków naruszenia) związane z roszczeniami podmiotów trze-
cich (w tym zasądzone wyrokiem, decyzją lub innym orzeczeniem lub wynikające z ugody sądo-
wej lub pozasądowej) lub związane z postępowaniem kontrolnym, podatkowym, administracyj-
nym,  sądowym, karnym lub karno-skarbowym skierowanym przeciwko Zamawiającemu przez
podmioty trzecie w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

3. Za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w trakcie wykonywania niniejszej umowy, które
zostały potwierdzone przez Strony odpowiednim protokołem wystąpienia szkody (który musi za-
wierać informację na temat zakresu szkody, oraz przewidywanego terminu usunięcia szkody), od-
powiedzialność ponosi  Wykonawca w zakresie  faktycznie  wyrządzonej  szkody niezależnie od
kary umownej przewidzianej niniejszą umową. Wspólne ustalenie wysokości odszkodowania po-
winno nastąpić w terminie 7 dni liczonych od daty zdarzenia. Szkoda ta winna być wyrównana w
terminie 21 dni od daty zdarzenia. 

4. W przypadku braku porozumienia co do wysokości należnego Zamawiającemu odszkodowania za
wiążącą przyjmuje się wysokość szkody określoną w formie pisemnej przez Zamawiającego do-
starczoną Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzed-
nim Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w terminie 21 dni liczonych od dnia
zdarzenia. W przypadku nie wywiązania się z terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Za-
mawiający może zlecić usunięcie szkody podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami obciążyć Wyko-
nawcę.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w sprzęcie używanym przez
Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jak również przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę dla jej wykonania (lub działające w imieniu Wykonawcy na podstawie innego
stosunku prawnego np. umowa zlecenia).



§23
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym przez
Zamawiającego w zaleceniu terminie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za wszelkie stwierdzone
nieprawidłowości usług ujawnione przez uprawnione organy kontrolne oraz przez Zamawiającego.

§24
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń Szpitala niezbędnych

dla zorganizowania świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 
2. Szczegółowe  zasady  korzystania  z  pomieszczeń  Szpitala,  wysokość  czynszu  najmu,  zasady

waloryzacji  czynszu  oraz  zasady ustalania  opłat  za  eksploatację  pomieszczeń  określa  odrębna
umowa, której projekt stanowi załącznik nr 6 do umowy.  

3. Udostępnienie pomieszczeń ma na celu jedynie realizację zamówienia, jeżeli Wykonawca zamierza
wykorzystać  pomieszczenia  na  inne  zamówienie  musi   uzyskać  uprzednią  pisemną  zgodę
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  pomieszczeń  w  stanie  technicznym  i  sanitarnym
umożliwiającym  świadczenie  usług  zgodnie  z  umową,  w  tym  do  przeprowadzenia  bieżących
remontów i konserwacji przez cały okres obowiązywania umowy we własnym zakresie oraz na
własny koszt.

5. Wykonawca  zobowiązany będzie  do  wykorzystywania  udostępnionych pomieszczeń z  należytą
starannością  i  zgodnie  z  przepisami  właściwymi  dla  realizowanego  zamówienia.  Wykonawca
ponosić  będzie  odpowiedzialność za  stan techniczny udostępnionych pomieszczeń,  także przed
organami kontrolnymi.

6. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości usług objętych niniejszą umową Wykonawca
zobowiązany jest po wygaśnięciu umowy lub rozwiązaniu umowy do umożliwienia korzystania
przez  Zamawiającego  lub  przez  osobę  trzecią  przez  niego  wskazaną  (tj.  przez  kolejnego
wykonawcę  usług)  z  pomieszczeń  Zamawiającego  i  wszelkiego  wyposażenia  stanowiącego
własność Wykonawcy, nie dłużej niż przez 2 tygodnie od wygaśnięcia umowy lub rozwiązania
umowy.

§25

1. Wartość  przedmiotu  umowy  w  dniu  jej  zawarcia  wynosi  bez  uwzględnienia  podatku
VAT  ..............................  zł  (słownie:  ....................................................................  ).  Wartość
przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia wynosi z uwzględnieniem podatku VAT ............... zł
(słownie: ...............................................................................................................................).

2. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług określonych  w § 2 (świadczenie
usług  dozoru)  wynosić  będzie  ………………  zł  netto  (słownie:  ………………………),
……………….  zł  brutto  (słownie:  …………………………………)  miesięcznie,  co  daje
wartość   ……………………  zł netto  (słownie:  ……………………………………….),
......................................... zł  brutto  (słownie:  ………………………………..)  za  cały  okres
realizacji tej części umowy.

3. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług określonych  w § 3 (świadczenie
usług żywienia pacjentów) wynosić będzie za osobodzień  ………………  zł netto  (słownie:
………………………), ……………….  zł brutto  (słownie: …………………………………),
co daje  kwotę  ……………… zł  netto  (słownie:  …………………….),  ………………… zł
brutto  (słownie:  …………………….)  miesięcznie,  co  daje  wartość  …………………… zł
netto  (słownie:  ……………………………………….),  ......................................... zł  brutto
(słownie:  ………………………………..)  za  cały  okres  realizacji  tej  części  umowy,  z
zastrzeżeniem, że posiłki dla pacjenta wydawane z kuchni głównej rozliczne będą w ramach
dziennej  stawki  procentowo  (osobodzień):  śniadanie  +  II  śniadanie  jako  30%,  obiad  +
podwieczorek jako 45%, kolacja +posiłek nocny jako 25%, zaś posiłki z kuchni mlecznej będą
rozliczne w ramach dziennej stawki żywieniowej pacjenta (osobodzień). 

4. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług określonych  w § 5 (świadczenie
usług utrzymania czystości)  wynosić będzie:



a.  za  utrzymanie  czystości  w  „strefie  białej”  za   1m2………………  zł  netto  (słownie:
………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………) ,  co  daje………………  zł  netto  (słownie:
………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………)  miesięcznie,  co  daje  wartość   ……………………  zł
netto (słownie: ……………………………………….), ......................................... zł brutto
(słownie: ………………………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

b. za  utrzymanie  czystości  w  „strefie  szarej”  za  1m2………………  zł  netto  (słownie:
………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………),  co  daje  ………………  zł  netto  (słownie:
………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………)  miesięcznie,  co  daje  wartość   ……………………  zł
netto (słownie: ……………………………………….), ......................................... zł brutto
(słownie: ………………………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

c. za utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych za 1 ha……………… zł netto
(słownie:  ………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………),  co  daje  ………………  zł  netto  (słownie:
………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………)  miesięcznie,  co  daje  wartość   ……………………  zł
netto (słownie: ……………………………………….), ......................................... zł brutto
(słownie: ………………………………..) za cały okres obowiązywania umowy,

d. za utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych  za 1ha ………………  zł netto  (słownie:
………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………),  co  daje  ………………  zł  netto  (słownie:
………………………),  ……………….  zł  brutto  (słownie:
…………………………………)  miesięcznie,  co  daje  wartość   ……………………  zł
netto (słownie: ……………………………………….), ......................................... zł brutto
(słownie: ………………………………..) za cały okres obowiązywania umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji części usług określonych w § 4 umowy reguluje  §13
umowy o projekt i roboty budowlane stanowiącej załącznik nr 7 do umowy.

6. Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług

objętych niniejszą umową, łącznie z kosztami materiałowymi  niezbędnymi do wykonania usługi.
8. Wysokość  jednostkowa usług  wskazanych w ust.  2-5 powyżej  będzie  niezmienna  przez okres  12

miesięcy licząc od daty podpisania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 in. poniżej. 
9. Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. Powyższe

nie  dotyczy okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art.  2 ust.  3- 5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 lit. b) i c) niniejszego paragrafu warunkiem dokonania wa-

loryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierające-
go uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie
wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy  ( np. pisemne zestawie-
nie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z reali-
zacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przy-
padku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. b), lub pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno
przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszcza-
nych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonu-
ją oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit.c).

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1


W celu wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca przygotuje, a następ-
nie prześle na adres e-mailowy: dop@zeromski-szpital.pl projekt stosownego aneksu do umowy w ter-
minie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. § 35 ust. 1 umowy sto-
suje się odpowiednio. 

11. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 9 lit. b) i
c) niniejszego paragrafu na wzrost wynagrodzenia Dostawcy,  Odbiorca ma prawo odmówić
waloryzacji wynagrodzenia Dostawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentów potwierdzających żądania Dostawcy. 

12. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu zmiana nie wymaga zawarcie
przez strony aneksu do umowy. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, cena netto po-
zostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki
podatku VAT,  wyłącznie  do części  przedmiotu umowy zrealizowanej,  zgodnie  z terminami
ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od to-
warów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarów i usług. Powyższe zmiany  obowiązywać  będą od daty
wejścia w życie  aktów prawnych wprowadzających  powyższe zmiany.  

§26

1.  Okresem  rozliczeniowym  z  tytułu  świadczonych  przez  Wykonawcę  usług  będzie  miesiąc
kalendarzowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wystawienia  Zamawiającemu  faktury  tytułem
wynagrodzenia, o którym mowa w § 25 ust. 3-5 umowy, za wykonanie usługi w danym miesiącu, w
terminie do 7 dnia następnego miesiąca. 
2.  Po  zakończeniu  każdego  miesiąca  kalendarzowego  Wykonawca  wystawiał  będzie  faktury
oddzielnie dla poszczególnego zakresu usług, o którym mowa w §2, §3 i §5 niniejszej umowy.
3.  Dla usługi określonej w § 3 umowy podstawą każdorazowej zapłaty będą faktury uwzględniające
rzeczywistą ilość wydanych posiłków, w oparciu o dzienne stawki procentowe (osobodzień): śniadanie
+ II śniadanie jako 30 % kwoty za osobodzień wskazanej w § 25 ust. 4 umowy, obiad + podwieczorek
jako 45%  kwoty za osobodzień wskazanej w § 25 ust. 4 umowy, kolacja + posiłek nocny jak 25%
kwoty za osobodzień wskazanej w § 25 ust. 4 umowy. Posiłki wydawane z Kuchni Mlecznej w danym
dniu dla pacjenta będą rozliczne w ramach dziennej stawki żywieniowej pacjenta (osobodnia).
4. Dla usługi określonej w § 5 umowy podstawą każdorazowej zapłaty będą faktury uwzględniające
rzeczywistą  ilość  sprzątanej  powierzchni  w  każdej  strefie.  Ponadto Wykonawca  obowiązany jest
wystawiać dwie faktury, jedną na utrzymanie czystości w „strefie białej”, „strefie szarej”, utrzymanie
czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych, zaś drugą na utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych.
Na  każdej  fakturze  Wykonawcy  obowiązany  jest  podać  cenę  netto  za  1  m2/ha.  Do  faktury  na
utrzymanie czystości terenów zielonych Wykonawca obowiązany jest dołączyć załącznik określający
zakres wykonanych prac, datę wykonania usług i obszar objęty wykonaną usługą.  
5. Termin zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszą umową strony ustalają na
60 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, o których
mowa w ust. 2.
6. Należności płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawianych
przez niego fakturach. 
7.  Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§ 26 1

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany
– z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
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a) zmniejszenia cen jednostkowych, o których mowa w § 25 umowy w przypadku okoliczności któ-
rych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) zmniejszenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 25 umowy w przypadku zmniej-
szenia zakresu świadczonych usługi lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c) zmiany   godzin pracy, o  którym   mowa  w umowie w przypadku  zaistnienia stanu wyższej ko-
nieczności lub w przypadku okoliczności których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia
umowy,

d) zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy,
e) zmiany sposobu kontroli świadczonych przez Wykonawcę usług przypadku zaistnienia okolicz-

ności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) zmiany treści Załączników do niniejszej umowy w przypadku  zaistnienia okoliczności, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) zmiany sposobu dystrybucji posiłków na inny niż bemarowy, zaakceptowany przez Zamawiające-

go, w przypadku okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
h) zmiany ilości osób potrzebnych do wykonywania usług i sposobu łączenia oddziałów (np. na czas

remontu), w przypadku okoliczności  których nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia
umowy,

i) zmiany drogi transportu posiłków, w przypadku okoliczności których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,

j) zmiana i aktualizacja diet/mieszanek mlecznych, w przypadku okoliczności których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

k) zmiany sposobu rozliczania usługi żywienia, w przypadku okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§27
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony tj.:

a) w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonego  w § 2 (świadczenie usług dozoru)  od
dnia ……. do dnia ……. roku (48 miesięcy);

b) w zakresie realizacji  przedmiotu umowy określonego  w § 3 (świadczenie usług żywienia
pacjentów)  od dnia ……. do dnia …….. roku (84 miesiące);

c) w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonego  w § 5 (świadczenie usług utrzymania
czystości)  od dnia …….. do dnia ……… roku (48 miesięcy).

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia  oraz  zmiany
umowy w tym zakresie na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego w  przypadku
niewyczerpania całkowitej wartości umowy wskazanej w § 25 ust. 2 umowy. 

2. Wygaśnięcie,  rozwiązanie,  odstąpienie  od  przedmiotowej  umowy  będzie  równoznaczne  z
rozwiązaniem przez Strony umowy najmu stanowiącej załącznik nr 18 do umowy. 

§28
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony także do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonaw-

cy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 3 dnio-
wym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 2 dni i pomi-
mo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 1 dnia od dnia
doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,



c) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie usunie uchybień wykrytych
w czasie kontroli, pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego, technicznie
uzasadnionego terminu, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

d) stwierdzenia  przez  Zamawiającego powtarzania  uchybień  wykrytych  w czasie  kontroli,   i
pomimo  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego,

e) nie przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej w terminie określonym w § 32
niniejszej umowy. 

oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Strony zgodnie ustalają, iż odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc.  
5. Zamawiający ma prawo według własnego wyboru albo odstąpić od umowy w całości, albo  jedynie

w zakresie określonej usługi albo usług, których dotyczą okoliczności wskazane w ust. 2 powyżej. 

§29
1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
2. Za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonywanie prac Zamawiający może żądać od

Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
a.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  w  wysokości  10  %  wartości  brutto  wynagrodzenia
wskazanego w § 25 ust.  2  umowy,  w przypadku gdy którakolwiek ze  stron odstąpi  od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  odpowiadającej  dwukrotnemu
łącznemu  wynagrodzeniu  Wykonawcy  wynikającemu  z  przedmiotowej  umowy  za  miesiąc
poprzedzający zaistnienie przesłanki zastosowania kary umownej,  w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego: 
a) istotnego naruszenia obowiązków określonych od § 6 do § 20 niniejszej umowy polegającego  

w szczególności na nieprzestrzeganiu zakresu lub harmonogramu świadczenia usług, 
b) wykonanie usługi niezgodnie z zapisami umowy,
c) niewłaściwej jakości wykonania usługi,
d) nieprzestrzeganiu wymogów sanitarno - epidemiologicznych, 
e) stwierdzenia przez Zamawiającego powtarzania się uchybień,
f) uniemożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenie czynności kontrolnych,
g) niewykonania przez Wykonawcę  zaleceń pokontrolnych ( zewnętrznych i wewnętrznych) w tym

po audytowych, w ustalonych terminach i wykonania usługi z uchybieniem terminów.
c.  W przypadku  utraty,  bądź  częściowej  utraty przez  Wykonawcę  możliwości  udzielania  ulgi  we
wpłatach  na  PFRON Wykonawca  zobowiązany będzie  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kary
umownej w wysokości utraconej korzyści  (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który jest zakładem pracy
chronionej,)
d. w przypadku naruszenia § 34 ust. 1 albo 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
kar  umownych.  Kara  umowna  należna  na  podstawie  umowy  powinna  być  zapłacona  przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Może
być również potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4.  Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  naruszają  postanowień  umowy  o  projekt  i  roboty
budowlane stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

§30
1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia z  klauzulą  ubezpieczenia  od
ryzyka  przenoszenia  chorób  zakaźnych,  na  sumę  gwarancyjną  ...................  zł  (minimum
1.500.000,00  zł) i  zobowiązuje  się  do  utrzymania  tego  ubezpieczenia  przez  cały  okres
obowiązywania umowy. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 9 do



umowy. Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  polisę  ubezpieczeniową  w  dniu  podpisania
umowy.

2. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wygasa przed
dniem  wygaśnięcia  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu  nowej  polisy  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest
ubezpieczony, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

§31
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  …  %  ceny

wynagrodzenia umownego wskazanego  w § 25 ust. 2 umowy,  tj. w kwocie ............................ zł
(słownie: .....................................................), w sposób zgodny z art. 148 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych, a także roszczeń podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Beneficjentem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  jest  Zamawiający.  Koszty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  zakończenia  realizacji
poszczególnych usług będących przedmiotem umowy w wysokości proporcjonalnej do wartości
danej części zamówienia. 

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady Zamawiający zatrzyma 30 % wysokości
zabezpieczenia.

6. Kwota, o której mowa w ust. 5, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy w związku  z  niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

8. Jeżeli  okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności,  Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego
wykonania  umowy nie  później  niż  na  30  dni  przed  wygaśnięciem ważności  dotychczasowego
Zabezpieczenia  i  przedstawić  w  tym  terminie  Zamawiającemu  dowód  ustanowienia  nowego
zabezpieczenia.

9. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  8  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie  wypłaty całej  kwoty,  na jaką w dacie wystąpienia z
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10.Zamawiający zwróci  Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§32
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

a) w  zakresie  określonym   w  §  2  (świadczenie  usług  dozoru)   po  stronie  Zamawiającego:
…………………. tel.:  (12 ), a po stronie Wykonawcy: ………………………………….. tel.:
(………………………..)

b) w  zakresie  określonym  w  §  3  (świadczenie  usług  żywienia  pacjentów) po  stronie
Zamawiającego:  ……………………………….  tel.  …………………………,  a  po  stronie
Wykonawcy: ………………………………….. tel.: (………………………..)

c) w  zakresie  określonym  w   §  5  (świadczenie  usług  utrzymania  czystości)   po  stronie
Zamawiającego Pielęgniarka Epidemiologiczna, tel.: (……………………………………), a po



stronie Wykonawcy: ………………………………….. tel.: (………………………..)
d) w zakresie robót budowlanych, wykonania sieci monitoringu wizyjnego, wideodomofonów oraz

domofonu  po  stronie  Zamawiającego:  ……………………..  tel.  (…………………..),  a  po
stronie Wykonawcy: …………………… tel. (………………..).

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga
aneksu.  
W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy po którejkolwiek ze
stron, druga strona zostanie niezwłocznie poinformowana o tym fakcie na piśmie. 

§33
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez

uprzedniej  zgody  Zamawiającego  na  dokonanie  takiej  czynności.  Podkreśla  się,  że  powyższe
dotyczy  także  przeniesienia  wierzytelności  Wykonawcy  przysługujących  mu  względem
Zamawiającego, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zamieszczania  informacji  odpowiadającej  treści  ust.  1  na
wystawionych przez siebie fakturach.

§34
1.W związku z realizacją  przedmiotu niniejszej  umowy Wykonawca i  osoby,  którym Wykonawca
powierza jej wykonanie są zobowiązane do: 

a. zachowania  w  tajemnicy  i  nie  rozpowszechniania  informacji  dotyczących
Zamawiającego,  w  tym  wszelkich  informacji  technicznych,  organizacyjnych  do
których będzie miał dostęp z tytułu realizacji  obowiązków wynikających z niniejszej
umowy,  a  nie  przeznaczonych  przez  Zamawiającego  do  publicznego
rozpowszechniania,  przestrzegania  wewnętrznych  regulaminów  obowiązujących  u
Zamawiającego, przepisów bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności
do  zapewnienia  poufności  danych  osobowych  pozyskanych  lub  udostępnionych w
związku  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy,  a  w  szczególności,  że  nie  będą  w
okresie  jej  obowiązywania  i  po  jej  ustaniu:  przekazywać,  ujawniać,  lub
wykorzystywać  danych  osobowych  osobom  nieuprawnionym  oraz,  że  informacje
takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celach jakie zostały w niniejszej  umowie
ustalone.

b. poddania się zewnętrznym i wewnętrznym procedurom kontrolnym obowiązującym u
Zamawiającego wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i umów przez niego
zawartych. 

2.  Zamawiający  jako  podmiot,  z którym  Wykonawca  zawiera  umowę,  zezwala  na  przebywanie
pracowników  Wykonawcy  w miejscu  przetwarzania  danych,  pod  nieobecność  upoważnionego
personelu  Szpitala.  Pracownikom  Wykonawcy  nie  wolno  w żadnym  wypadku  przetwarzać
przypadkowo  znalezionych  danych  osobowych  należących  do  Szpitala.  W  wypadku  znalezienia
dokumentów z danymi osobowymi na terenie Szpitala przez pracowników Wykonawcy, Wykonawca
ma  obowiązek  niezwłocznie  zgłosić  taki  incydent  administratorowi  bezpieczeństwa  informacji
Szpitala  i przekazać  znalezione  dokumenty.  Wykonawca  oświadcza  o zachowaniu  poufności
przypadkowo  znalezionych  danych  osobowych,  oraz  przeszkoleniu  swoich  pracowników  na  taki
wypadek.
3.  Obowiązek  zachowania  tajemnicy  obciąża  Wykonawcę  również  po  zakończeniu  okresu
obowiązywania niniejszej Umowy przez okres 3 (trzech) lat.
4. W przypadku, gdy w związku z wykorzystaniem przez Wykonawcę danych osobowych należących
do Szpitala naruszy jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa osób trzecich,
wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez
Zamawiającego w związku z takim naruszeniem oraz zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych
przez osoby trzecie w związku z ich przetwarzaniem danych osobowych. Zobowiązanie Wykonawcy
dotyczy w szczególności obowiązku pokrycia: wszelkich kwot zasądzonych wyrokiem, decyzją lub
innym orzeczeniem (w tym odszkodowania, zadośćuczynienia, kwoty grzywny, kar pieniężnych) lub
wynikających  z  ugody  sądowej  lub  pozasądowej,  kosztów  postępowania  oraz  kosztów  obsługi
prawnej, kosztów wykonania wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w tym



złożenia  odpowiednich  oświadczeń  i  usunięcia  skutków  naruszenia,  poniesionych  przez
Zamawiającego na skutek roszczenia lub postępowania administracyjnego, karnego lub w sprawach o
wykroczenia skierowanego przeciwko Zamawiającemu.  

§35
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie od  niniejszej umowy wymagają dla swej ważności

formy pisemnej z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności leczniczej oraz Kodeksu pracy.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, co do których strony nie doszły do

porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego

egzemplarza dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej umowy są:
1.1 Plan terenu szpitala – załącznik nr 1.1.
1.2 Schemat lokalizacyjny kamer – załącznik nr 1.2.
1.3 Wykaz oddziałów, dla których wydawane będą posiłki – załącznik nr 1.4.
1.4 Wykaz diet dla dorosłych i dzieci powyżej 1,5 roku życia oraz Wykaz diet dla dzieci w 

wieku 0-1,5 roku życia oraz charakterystyka posiłków – załącznik nr 1.5.
1.5 Szczegółowe wskazania dotyczące dostarczania i wydawania posiłków pacjentom oraz 

zobowiązania Wykonawcy w zakresie naczyń i sprzętu oraz ich odbioru oraz podstępowanie z 
odpadami – załącznik nr 1.6.

1.6 Harmonogram wydawania posiłków – załącznik nr 1.7.
1.7 Zapotrzebowanie na płyny do dopajania pacjentów – załącznik nr 1.8.
1.8 Schemat osób koniecznych do dystrybucji posiłków – załącznik nr 1.9.
1.9 Wymagania odnoście programu do zamawiania posiłków – załącznik nr 1.10.
1.10 Zamawianie posiłków – załącznik nr 1.11.
1.11 Depozyt żywności – załącznik nr 1.12.
1.12 Wymagania Zamawiającego odnośnie środków transportu posiłków – załącznik nr 1.13.
1.13 Wykaz powierzchni – załącznik nr 1.14.
1.14 Wykaz czynności STREFA BIAŁA – załącznik nr 1.15.
1.15 Wykaz obiektów STREFA BIAŁA – załącznik nr 1.16.
1.16 Wykaz czynności STREFA SZARA – załącznik nr 1.17.
1.17 Wykaz obiektów STREFA SZARA – załącznik nr 1.18.
1.18 Wykaz terenów i utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów – załącznik nr 1.19.
1.19 Pielęgnacja terenów zielonych – załącznik nr 1.20.
1.20 Wykaz pojemników, dozowników, podajników, kubłów, koszy, wycieraczek – ogółem 

– załącznik nr 
1.21 Wykaz ilości pojemników, dozowników i podajników na oddziałach  – załącznik nr 

2. KRS Zamawiającego, 
3. KRS Wykonawcy oraz pełnomocnictwa, 
4. Opis przedmiotu zamówienia,
5. Oferta Wykonawcy, 
6. Umowa najmu, 
7. Umowa o roboty budowlane, 
8. Wykaz przejmowanych pracowników, 
9. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.


