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WZÓR UMOWY  

 

W dniu ……………………. w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy: 

 

Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

z siedzibą w Warszawie 03-924, przy ul. Niekłańskiej 4/24,  

zwanym dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez: 

- Małgorzatę Stachurską-Turos - Dyrektora 

 

A Firmą ………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

- ........................................................................ - .................................................................... 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

……………………………………………, …………………………… pod numerem 

…………………….., o Nr NIP …………………., REGON ……………………., wybraną na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 oraz ustaw zmieniających Dz.U 2016 poz. 1020, Dz.U 2018 poz.1603) w trybie 

przetargu nieograniczonego, procedura Nr sprawy:  

RZP 1/MS/2019. 

- o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przygotowywania posiłków wraz z dostawą do 

oddziałów szpitalnych na warunkach i w zakresie określonym w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, wszelkimi 

dostępnymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz miejscem wykonania 

zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, dojazdem i pozostałymi 

warunkami, które mogą mieć wpływ na ich wykonywanie). Wykonawca przyjmuje zamówienie 

do realizacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że wykona umowę zgodnie ze zobowiązaniami 

zawartymi w swojej ofercie, której formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy oraz w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 

do niniejszej umowy oraz wypełni pozostałe obowiązki umowne, zgodnie z przepisami prawa, 

kierując się zasadą gospodarności. 

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę polegającą na 

przygotowywaniu posiłków wraz z dostawą do oddziałów szpitalnych zwaną w dalszej treści 

umowy „usługą” zgodnie z: 

a) Ceną jednostkową rodzajów posiłków zawartą w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 

1do niniejszej umowy 

b) Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

c) Szacunkowym zestawieniem miesięcznym posiłków płatnych – Załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy 

d) Szacunkową miesięczną ilością żywionych dzieci na oddziałach – Załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy 

e) Szacunkowym miesięcznym wykazem diet na oddziałach – Załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy 

f) Wykazem i charakterystyką diet – Załącznik nr 6 do niniejszej umowy 

g) Wykazem liczby łóżek i oddziałów szpitalnych – Załącznik nr 7 do niniejszej umowy 

h) Wykazem osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia – Załącznik nr 8 do 

niniejszej umowy 

4. Wymogi Zamawiającego: 

a) Dysponowanie minimum jednym zawodowym dietetykiem, 

b) Posiadanie HACCP i ISO 22000 dla pomieszczeń, w których przygotowywane są posiłki.  
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§ 2. Termin realizacji umowy 

 

Usługi realizowane będą codziennie przez okres 12 miesięcy od dnia …………… do……………... 
 

§ 3. Warunki umowy 
 

1. Godziny dostaw poszczególnych posiłków określa Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego 

wyznacza się: Dietetyka Szpitala, nr tel.: (22) 50-98-378 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy Wykonawca ustanawia przedstawiciela w 

osobie …………………………….……………… tel.: ………………………………….., e-mail: 

……………………….. 

4. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są upoważnione przez Stronę jedynie do 

dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby 

wymienione w ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania 

jakichkolwiek zmian w treści niniejszej umowy. 

5. Wykonawca będzie realizował dostawy posiłków stanowiących przedmiot umowy na własny 

koszt i na własną odpowiedzialność bezpośrednio do Oddziałów Szpitala Dziecięcego, 

Warszawa, ul. Niekłańska 4/24.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie zgodności dostarczanych posiłków z 

wymogami Zamawiającego pod względem wagowym (tzw. gramówka), podtrzymywania 

odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków itp. – zgodnie z Załącznikiem nr 12 do 

niniejszej umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za prawidłowy transport posiłków – zapewnienie odpowiednich 

pojemników wymaganych odrębnymi przepisami oraz zapewniających odpowiednią jakość 

dostawy oraz wózka do transportu pojemników.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Dietetyka Szpitala lub personel (pielęgniarki) nieodpowiedniej, 

niezgodnej ze złożonym zamówieniem ilości dostarczonych posiłków lub dostawy posiłku o 

nieprawidłowej jakości, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia brakujących posiłków w 

czasie do 60 minut od momentu przekazania reklamacji.  

8. Wykonawca ze względu na specyfikę żywionych pacjentów, zobowiązany jest zabezpieczyć 

posiłki dla pacjentów przyjętych po godzinach zgłoszeń korekt, zwłaszcza podczas ostrego 

dyżuru. 

9. Pracownicy Wykonawcy muszą wykazywać się znajomością postanowień Umowy w zakresie 

niezbędnym do jej należytego wykonania. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy  i jego ewentualne uszkodzenie do 

momentu odbioru przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy 

powstałe w trakcie i w zakresie realizacji umowy. 

12.  Skutki finansowe wynikłe z wadliwego i nieterminowego wykonania dostaw posiłków ponosić 

będzie Wykonawca. 

13. Na czas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł oraz oświadcza, że ubezpieczenie to będzie 

przez Wykonawcę kontynuowane przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii nowej polisy w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty jej zawarcia.  

14.  Wykonawca zobowiązany jest zgodnie ze złożoną ofertą do zatrudnienia ….. osób do 30 roku 

życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez 

zatrudnienia. (jeżeli dotyczy) 

15.  Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej 

usługi przygotowywania posiłków wraz z dostawą, obowiązany będzie do przedłożenia 

Zamawiającemu zgłoszenia krajowej*) oferty pracy przedstawionej Powiatowemu Urzędowi 

Pracy, kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub odpisu skierowania osoby 

bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy. (jeżeli dotyczy) 

16.  Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wywiązania się przez Wykonawcę z deklaracji  
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dotyczącej zatrudnienia ww. osoby/osób. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany   

będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby/osób.  

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy 

bezrobotnego), Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego 

bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. (jeżeli 

dotyczy) 

 

§ 4. Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają wysokość cen jednostkowych zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Maksymalne wynagrodzenie za usługi w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy ustala się na 

kwotę brutto w wysokości ……………….. zł (słownie: ………………………………………), 
zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, której formularz ofertowy stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy. 

3. Ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie nie może ulec podwyższeniu przez cały 

okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu i obejmuje wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, opakowań itp. oraz 

należny podatek VAT. 

4. W przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę nowej stawki podatku VAT zostanie ona 

uwzględniona w odniesieniu do kolejnych dostaw przypadających po dniu wejścia w życie 

wspomnianej zmiany ustawowej wysokości podatku, po podpisaniu aneksu do umowy, zgodnie 

z § 9 ust.6 pkt e.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 5. Warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 

do niniejszej umowy, będzie płatne miesięcznie na podstawie zbiorczej faktury VAT wystawionej 

na koniec miesiąca za usługi dokonane w danym miesiącu kalendarzowym.  

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze VAT, po odbiorze potwierdzonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 

oraz po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT.  

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, zostanie ustalona na podstawie 

ilości faktycznie zrealizowanych usług.  

4. Strony ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielnej płatności 

(tzw. Split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej 

mechanizm. 

5. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 

VAT prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę. 

6. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Umowa wygasa przed terminem zakończenia umowy określonym w § 2 niniejszej umowy, o ile 

łączna wartość zamówienia objętego niniejszą umową osiągnie wartość brutto określoną w § 4 ust. 

2 niniejszej umowy. Nadzór wykorzystania wartości umowy leży w gestii Zamawiającego. 

 

§ 6. Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu gwarancji i rękojmi według zasad 

Kodeksu Cywilnego.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usług objętych niniejsza umową. 

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej lub ilościowej przez cały okres Umowy, 

Wykonawca obowiązany jest w ciągu 1 godziny do wymiany oferowanych towarów w ramach 

świadczonej usługi. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby, 

którym powierzył obowiązki wynikające z realizacji przedmiotu umowy w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania tych obowiązków przez te osoby lub przez Wykonawcę, w tym za 

sankcje nałożone na Zamawiającego przez nadzór sanitarny i inne właściwe organy, w związku z 
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nienależytym wykonaniem usługi przez Wykonawcę. Kary nałożone z tego tytułu pokryje w 

całości Wykonawca.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

właściwie przeszkolonego personelu, spełniającego wymagania zdrowotne oraz higieniczne 

niezbędne do pracy z żywnością. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku zawinionych przez niego zatruć bądź innych 

powikłań bezpośrednio wynikających ze spożycia posiłków złej jakości. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) przygotowywania, przechowywania i dostarczania posiłków z zachowaniem wszelkich 

wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonawca zapewni produkcję i dystrybucję 

posiłków zgodnie z zasadami HACCP. 

b) Przestrzegania wysokich standardów jakościowych produktów spożywczych niezbędnych do 

sporządzania wszystkich rodzajów posiłków. 

c) Realizacji zamówień Zamawiającego zgodnie z normami sanitarnymi (świeżość posiłków) 

oraz standardem produktu. 

d) Używania do produkcji posiłków surowców, które muszą odpowiadać wymogom 

odpowiednich norm i przepisów obowiązujących na terytorium RP.  

e) Zapewnienia jakości mikrobiologicznej posiłków dostarczanych do Zamawiającego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

f) Przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych z poszczególnych diet zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Próby muszą być osobno przechowywane i oznakowane nazwą 

Niekłańska. Próbki należy pobrać i przechowywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia 

zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. nr 80 poz. 545).  

g) Nie zlecania innym podmiotom wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

h) Przygotowywania i transportu dostarczanych posiłków zgodnie z normami sanitarnymi, 

określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. poz. 35 z późn. zm.). 

i)  Wykonywania usługi będącej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu nowoczesnych metod 

z należytą starannością, zatrudniając wykwalifikowany personel. Wykonawca zobowiązuje się 

do stosowania środków myjących, czyszczących i dezynfekujących posiadających atest PZH. 

j) Zapewnienia organizacji pracy przy przygotowywaniu posiłków, przez osoby posiadające 

aktualne książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zapewnienia środków 

transportu do przewozu żywności posiadających pozytywną opinię sanitarną, a także 

spełniających normy wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Strony niniejszej umowy ustalają, iż w przypadku kontroli u Wykonawcy prowadzonej przez 

uprawnione do tego organy (m.in. Stację Sanitarno-Epidemiologiczną itp.) Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kserokopię protokołu z tej kontroli niezwłocznie 

po jego otrzymaniu.  

 

§ 7. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

a. Jeżeli Wykonawca opóźni się z dostawą posiłków o ponad godzinę, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 15 minut powyżej 1 godziny 

opóźnienia przyjazdu do Szpitala. 

b. Za nieterminową wymianę dostarczonej niewłaściwej jakości (nieświeżych, 

przeterminowanych) wadliwych posiłków lub dostawy w brudnych naczyniach, Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek stwierdzony i 

udokumentowany przez upoważnione osoby wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

c. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia 

zadeklarowanej przez Wykonawcę osoby/osób bezrobotnej/ych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 5.000,00 zł za 
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każdy stwierdzony brak zatrudnienia osoby bezrobotnej zadeklarowanej przez Wykonawcę. 

(jeżeli dotyczy) 

d. W przypadku niedostarczenia w terminie określonym w § 3 ust. 13 kopii zawartej polisy 

ubezpieczeniowej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

e. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 

Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego – do wyboru przez Zamawiającego. 

3. Uiszczenie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania zadań 

określonych niniejszą umową. 

4. Zamawiający może naliczyć kary umowne z każdego tytułu odrębnie. 

5. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 8. Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie zaistnienia 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 daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w niezrealizowanej części z powodu 

niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, w tym niewykonania umowy 

w terminie, nieusunięcia stwierdzonych wad zgłoszonych reklamacją, niezgodności wykonanego 

przedmiotu umowy ze specyfikacją, niestosowania się do pisemnych zaleceń Zamawiającego, 

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zajściu którejkolwiek z przyczyn odstąpienia 

wskazanych powyżej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia likwidacji lub 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy w terminie 7 dni od uzyskania wiadomości 

o otwarciu likwidacji bądź złożeniu wniosku, a także w innych przypadkach określonych 

przepisami prawa. 

4. W przypadkach, o których mowa wyżej, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie 

wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy, 

przyjmując za podstawę wynagrodzenie umowne brutto określone w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Powyższy obowiązek 

dotyczy również ewentualnych podwykonawców, którym Wykonawca powierzył realizację 

umowy oraz osób, przy pomocy których wykonuje umowę.   

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą zmieniać ani uzupełniać postanowień umowy 

postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści 

oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych w 

treści ust. 6. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: 

a. Prawo zamówień publicznych; 

b. Kodeks cywilny  

oraz innych ustaw i obowiązujących aktów wykonawczych. 

4. Zakazuje się dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz jego Organu 

Założycielskiego: 

a. Przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy 

b. Poręczenia zobowiązań Zamawiającego przez osoby trzecie lub udzielania gwarancji 

przez osoby trzecie; 
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c. Zawarcia umowy factoringowej,   

5. W warunkach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie 

po stronie Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Wprowadzenie 

powyższej zmiany wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmiany w umowie w następujących przypadkach: 

a. Zmiana stron umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

b. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy. 

c. Zmiana cen jednostkowych brutto na niższe niż zaoferowane. 

d. Dopuszcza się przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku 

niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie. 

e. Zmiana urzędowa stawki podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena 

brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie 

odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT). 

7. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

§ 10. Załączniki do umowy 

 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – kopia Formularza ofertowego  

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Załącznik nr 3 – Szacunkowe zestawienie miesięcznych posiłków płatnych 

4. Załącznik nr 4 – Szacunkowa miesięczna ilość żywionych dzieci na oddziałach 

5. Załącznik nr 5 – Przykładowy dzienny rozdzielnik posiłków wg. podziału diet  

6. Załącznik nr 6 – Wykaz i charakterystyka diet 

7. Załącznik nr 7 – Wykaz liczy łóżek i oddziałów szpitalnych 

8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o dysponowaniu zawodowym dietetykiem 

10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób bezrobotnych 

11. Załącznik nr 11 – Wzór protokołu wadliwej usługi w tym dostaw posiłków 

12. Załącznik nr 12 – Wzór Kontroli przyjmowania posiłków 

 
 
 
  
        WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

    ………………………………………                …………………………………… 

 

 
 
 

Zaakceptowano pod względem: 

 

1. Formalno-prawnym: .......................................  

 

2. Finansowo-księgowym i udzielono kontrasygnaty: ..................................... 

 

3. Merytorycznym: ………………………………………… 


