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Świnoujście, 15/12/2017 r.
Znak sprawy: ZP/19/1/2017

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia pacjentów, dostawa
kanapek, art. spożywczych oraz dostawa butli z wodą źródlaną wraz z dzierżawą i serwisem
dystrybutorów wody dla spółki Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 15-12-2017 r. w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych
warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:
Załącznik nr 11 do SIWZ ZP/19/1/2017
Było:
UMOWA Nr …./Żywn/2017
zawarta w dniu ……….201.. r. pomiędzy:
Szpital Miejski, im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu,
(72-600 Świnoujście), ul. Mieszka I – go 7, zarejestrowana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Szczecin-Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000490038, NIP: 855158-34-67 o kapitale 4 010 000,00 zł
zwanym w treści umowy „Szpitalem”,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Dorotę Konkolewską
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………….
Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług
gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia pacjentów ,dostawa kanapek i wody oraz dostawa butli z wodą źródlaną wraz
z dzierżawą i serwisem dystrybutorów wody dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. – część 4”, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej oraz dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów dla potrzeb
Szpitala.
2. Sukcesywna dostawa wody w baniakach odbywać się będzie do 6 dystrybutorów zlokalizowanych w siedzibie Szpitala.
3. Podane ilości w formularzu cenowym są szacunkowe, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w całości Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Baniaki oraz dystrybutory przez cały czas trwania umowy pozostają własnością Wykonawcy
§2
Umowę zawiera się na okres od ……………. do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty na realizację
zamówienia w zakresie wskazanym w Umowie- w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.

§3
1. Instalacja dystrybutorów, dostarczenie wody oraz wykonanie sanityzacji przez Wykonawcę odbywać się będzie każdorazowo za
pokwitowaniem Szpitala.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonej wody z wymaganiami określonymi w umowie lub w zamówieniu
dostarczona woda nie zostanie odebrana. Wszelkie koszty z ponownym dostarczeniem wody poniesie Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia zareklamowanej partii wody w ciągu 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia takiego faktu przez Szpital.
4. Woda oraz dystrybutory do wody będą dostarczane na koszt Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 0800 do 1400 .
5. Dystrybutory zostaną dostarczone do poszczególnych budynków i zainstalowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia
obowiązywania umowy wraz z pierwszą dostawą wody. Miejsca dostarczania wody oraz zainstalowania dystrybutorów zostaną
wskazane przez pracowników Szpitala.
6. Woda będzie dostarczana w baniakach sukcesywnie co dwa tygodnie.
7. W przypadku wcześniejszego zużycia wody Szpital dokona drogą elektroniczną dodatkowego zamówienia, w ramach realizacji
niniejszej umowy. Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
8. Szpital zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wody w czasie realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia, że jakość wody
nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Szpital złoży Wykonawcy reklamację drogą elektroniczną
a Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych wymieni reklamowana wodę.
9. W ramach usuwania awarii dystrybutora Wykonawca zobowiązuje się do naprawy najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu
przyjęcia drogą elektroniczną zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca zobowiązuje
się do zastąpienia naprawianego dystrybutora dystrybutorem sprawnym. Awaria może być zgłaszana w dni robocze
w godzinach 0800 - 1400.
10. W ciągu trwania umowy Wykonawca dokona 2 obowiązkowych sanityzacji dzierżawionych dystrybutorów, która winna być
wykonana w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia wykonania zadania.
11. Wykonawca oświadcza, że przed dostarczeniem używanych dystrybutorów będzie przeprowadzona sanityzacja na koszt
Wykonawcy oraz że stopień czystości dystrybutorów dostarczonych Szpitalowi w celu dzierżawy będzie gwarantować, że jakość
spożywanej wody będzie zgodna z odpowiednimi przepisami prawa i normami obowiązującymi w polskiej branży spożywczej.
12. Wykonawca zobowiązany jest odebrać dystrybutory w ciągu 7 dni roboczych od dnia wygaśnięcia umowy
13. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Szpitala:
a) ……………………………………
14. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy:
a) ……………………………………
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:
a) netto: ……………………………. słownie………………………………………….
b) stawka VAT: ……………………… słownie………………………………………….
c) brutto: …………………………….. słownie………………………………………….
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu należytego wykonania umowy
a w szczególności: koszty opakowań, transportu, dostarczenia wody do dystrybutorów, usuwanie ewentualnych awarii
dystrybutorów, dzierżawy oraz 2 sanityzacji dzierżawionych dystrybutorów w czasie trwania umowy.
3. Cena jednostkowa brutto określona w formularzu ofertowym jest ceną stałą.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja partii przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń Szpitala.
5. Zapłata należności za poszczególne zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Szpitalowi. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Szpitala.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do faktury raportów z wykonywania przedmiotu umowy, w których wyszczególni
miejsce odbioru, asortyment, ilość, cenę jednostkową brutto, wartość dostawy za dany miesiąc.
§5
1. Wykonawca zapłaci Szpitalowi kary umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Szpital z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy;
b) opóźnienia w realizowaniu ponownego dostarczenia zareklamowanej partii wody w wysokości 5% ceny określonej w § 4
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa zgodnie z § 3 ust.
3 umowy;
c) opóźnienia w dostawie wody w wysokości 5 % ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od
następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa zgodnie z § 3 ust. 4 umowy,
d) opóźnienia usuwania awarii dystrybutora w wysokości 5 % ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić naprawa zgodnie z § 3 ust. 9 umowy,
e) opóźnienia w przeprowadzeniu sanityzacji wszystkich dzierżawionych dystrybutorów w wysokości 5 % ceny określonej
w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić sanityzacja zgodnie
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z § 3 ust. 10 umowy,
2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. W przypadku, gdy szkoda Szpitala przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Szpital jest upoważniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca zwróci Szpitalowi równowartość szkody, którą Szpital poniesie w związku z nienależytym wykonywaniem
umowy przez Wykonawcę.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i odszkodowania za nienależyte wykonywanie umowy z
wynagrodzenia Wykonawcy.
1.
2.

1.

1.
2.
3.
4.

§6
Wykonawca niniejszym oświadcza, iż posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy) umowę
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejsza niż ………….
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim
terminie przedstawi nowy aktualny dokument wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty.
§7
Szpital przewiduje możliwość, stosownie do treści art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dokonania zmiany niniejszej
umowy w następujących sytuacjach:
a. jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku zmiany przekształceń, przejęć, itp.);
b. dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę;
c.
zmiany cen mogą także nastąpić:
w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku,
który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej
zgody pod rygorem nieważności.
Umowa sporządzona zostanie w trzech egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Szpitala.

Załączniki do umowy:
1. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………… (Załącznik Nr 1 do SIWZ);
2. SIWZ z załącznikami.
SZPITAL

Zmienia się na:

WYKONAWCA

UMOWA Nr …./Żywn/2017
zawarta w dniu ……….201.. r. pomiędzy:

Szpital Miejski, im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu,
(72-600 Świnoujście), ul. Mieszka I – go 7, zarejestrowana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Szczecin-Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000490038, NIP: 855158-34-67 o kapitale 4 010 000,00 zł
zwanym w treści umowy „Szpitalem”,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Dorotę Konkolewską
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………….
Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług
gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia pacjentów ,dostawa kanapek i wody oraz dostawa butli z wodą źródlaną wraz
z dzierżawą i serwisem dystrybutorów wody dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. – część 4”, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej oraz dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów dla potrzeb
Szpitala.
2. Sukcesywna dostawa wody w baniakach odbywać się będzie do magazynu zlokalizowanego w siedzibie Szpitala parter.
3. Podane ilości w formularzu cenowym są szacunkowe, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w całości Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Baniaki oraz dystrybutory przez cały czas trwania umowy pozostają własnością Wykonawcy
§2
Umowę zawiera się na okres od ……………. do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty na realizację
zamówienia w zakresie wskazanym w Umowie- w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.
§3
1. Instalacja dystrybutorów, dostarczenie wody oraz wykonanie sanityzacji przez Wykonawcę odbywać się będzie każdorazowo za
pokwitowaniem Szpitala.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonej wody z wymaganiami określonymi w umowie lub w zamówieniu
dostarczona woda nie zostanie odebrana. Wszelkie koszty z ponownym dostarczeniem wody poniesie Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia zareklamowanej partii wody w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia takiego faktu przez Szpital.
4. Woda oraz dystrybutory do wody będą dostarczane na koszt Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 0800 do 1400 .
5. Dystrybutory zostaną dostarczone do poszczególnych budynków i zainstalowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia
obowiązywania umowy wraz z pierwszą dostawą wody. Miejsca dostarczania wody oraz zainstalowania dystrybutorów zostaną
wskazane przez pracowników Szpitala.
6. Woda będzie dostarczana w baniakach sukcesywnie co dwa tygodnie.
7. W przypadku wcześniejszego zużycia wody Szpital dokona drogą elektroniczną dodatkowego zamówienia, w ramach realizacji
niniejszej umowy. Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
8. Szpital zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wody w czasie realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia, że jakość wody
nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Szpital złoży Wykonawcy reklamację drogą elektroniczną
a Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych wymieni reklamowana wodę.
9. W ramach usuwania awarii dystrybutora Wykonawca zobowiązuje się do naprawy najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu
przyjęcia drogą elektroniczną zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca zobowiązuje
się do zastąpienia naprawianego dystrybutora dystrybutorem sprawnym. Awaria może być zgłaszana w dni robocze
w godzinach 0800 - 1400.
10. W ciągu trwania umowy Wykonawca dokona 4 obowiązkowych sanityzacji dzierżawionych dystrybutorów, która winna być
wykonana w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia wykonania zadania.
11. Wykonawca oświadcza, że przed dostarczeniem używanych dystrybutorów będzie przeprowadzona sanityzacja na koszt
Wykonawcy oraz że stopień czystości dystrybutorów dostarczonych Szpitalowi w celu dzierżawy będzie gwarantować, że jakość
spożywanej wody będzie zgodna z odpowiednimi przepisami prawa i normami obowiązującymi w polskiej branży spożywczej.
12. Wykonawca zobowiązany jest odebrać dystrybutory w ciągu 7 dni roboczych od dnia wygaśnięcia umowy
13. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Szpitala:
a) ……………………………………
14. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy:
a) ……………………………………
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:
a) netto: ……………………………. słownie………………………………………….
b) stawka VAT: ……………………… słownie………………………………………….
c) brutto: …………………………….. słownie………………………………………….
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu należytego wykonania umowy
a w szczególności: koszty opakowań, transportu, dostarczenia wody do dystrybutorów, usuwanie ewentualnych awarii
dystrybutorów, dzierżawy oraz 2 sanityzacji dzierżawionych dystrybutorów w czasie trwania umowy.
3. Cena jednostkowa brutto określona w formularzu ofertowym jest ceną stałą.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja partii przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń Szpitala.
5. Zapłata należności za poszczególne zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Szpitalowi. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Szpitala.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do faktury raportów z wykonywania przedmiotu umowy, w których wyszczególni
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miejsce odbioru, asortyment, ilość, cenę jednostkową brutto, wartość dostawy za dany miesiąc.
§5
1. Wykonawca zapłaci Szpitalowi kary umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Szpital z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy;
b) opóźnienia w realizowaniu ponownego dostarczenia zareklamowanej partii wody w wysokości 30,00 zł netto, za każdy
dzień opóźnienia liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa zgodnie z § 3 ust. 3 umowy;
c) opóźnienia w dostawie wody w wysokości 30,00 zł netto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia,
w którym miała nastąpić dostawa zgodnie z § 3 ust. 4 umowy,
d) opóźnienia usuwania awarii dystrybutora w wysokości 30,00 zł netto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego
dnia, w którym miała nastąpić naprawa zgodnie z § 3 ust. 9 umowy,
e) opóźnienia w przeprowadzeniu sanityzacji wszystkich dzierżawionych dystrybutorów w wysokości 30,00 zł netto, za
każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić sanityzacja zgodnie z § 3 ust. 10 umowy,
2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. W przypadku, gdy szkoda Szpitala przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Szpital jest upoważniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca zwróci Szpitalowi równowartość szkody, którą Szpital poniesie w związku z nienależytym wykonywaniem umowy
przez Wykonawcę.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i odszkodowania za nienależyte wykonywanie umowy z
wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy) umowę
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejsza niż ………….
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim
terminie przedstawi nowy aktualny dokument wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty.
§7
Szpital przewiduje możliwość, stosownie do treści art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dokonania zmiany niniejszej umowy
w następujących sytuacjach:
a. jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku zmiany przekształceń, przejęć, itp.);
b. dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę;
c.
zmiany cen mogą także nastąpić:
w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku,
który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej
zgody pod rygorem nieważności.
4. Umowa sporządzona zostanie w trzech egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Szpitala.
Załączniki do umowy:
3. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………… (Załącznik Nr 1 do SIWZ);
4. SIWZ z załącznikami.
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