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29/2019         Załącznik nr 2 do SIWZ  

UMOWA USŁUGI (WZÓR) 

 
zawarta w dniu  ................. w Katowicach pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi z siedzibą 
w Katowicach,  ul. Głowackiego 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
numer KRS 0000011889, NIP: 634-23-09-181,  REGON:  271241038 
reprezentowanym przez: 

Dyrektor -  dr n. med. Piotr Grazda  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

Dalej zwani wspólnie także „Stronami” 

§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA 

Umowa zostaje zawarta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

numer: 29/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na zamówienie pn.  

„Zapewnienie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego obiektów szpitala poprzez 

wykonywanie m.in. czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami 

medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia” 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

kompleksowej usługi w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. 

Sierżanta Grzegorza Załogi (dalej także „usługa”). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, organizacja świadczenia usługi, kryteria 

należytego wykonania usługi oraz informacje o dokumentacji związanej z jej 

wykonywaniem, zawiera SIWZ, w tym w szczególności Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową, SIWZ oraz 

ofertą. 

4. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o 

zwiększenie powierzchni podlegającej pod zakres czynności będących przedmiotem 

zamówienia. Co w szczególności ma zastosowanie w przypadku oddawania do 

użytkowania nowych powierzchni w wyniku realizacji inwestycji. 

5. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie 

realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie 

skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy 

żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

6. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim 

otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. 

Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez 

Zamawiającego nie może być krótszy niż 14 dni od dnia przesłania pisemnego 

zawiadomienia do Wykonawcy. 
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7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, 

które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. 

8. Rozliczenie za przedmiot zamówienia będący prawem opcji zostanie rozliczony na 

podstawie kwoty określonej w ofercie przez Wykonawcę za 1 m2 wykonywania 

czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi 

profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m in. 

utrzymanie stanu epidemiologiczno - sanitarnego części medycznej szpitala, oraz 

świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego i gospodarczego, sprzątania części 

niemedycznej. Wykonawca określając wynagrodzenie za 1m2 w przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji nie musi podawać takiej samej kwoty, jaką przyjął do 

obliczeń przy wycenie podstawowego przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie 36 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. 

10. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu skorzystania z prawa opcji. 

11. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy w sprawie ograniczenia lub zwiększenia 

realizacji przedmiotu umowy na 14 dni przed przewidywaną zmianą.  

12. Ograniczenie przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy może nastąpić zarówno 

w zakresie zmniejszenia powierzchni Szpitala objętej usługą – max. o 30% powierzchni, 

jak i ograniczenia obowiązków Wykonawcy– max. o 30 %. Ograniczenie zakresu 

realizacji usługi w jeden z powyższych sposobów wiązać się będzie z proporcjonalnym 

obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy – max. o 30%, względem ceny wskazanej w 

złożonej prze Wykonawcę ofercie. Tak dokonana zmiana przedmiotu umowy, nie będzie 

stanowić odstąpienia od umowy nawet w części, ani też nie będzie skutkować 

odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie, w 

tym odszkodowawcze. Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy 

może mieć charakter tymczasowy (np. w związku z objęciem pracami remontowymi 

części powierzchni Szpitala), bądź stały (np. w związku z przekazaniem obszaru 

działalności Zamawiającego w outsourcing podmiotowi trzeciemu). 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób ciągły, 

jednakże nieutrudniający funkcjonowania osób trzecich i wykonywania bieżącej 

działalności przez Zamawiającego. 

§ 3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Z dniem rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przejmie na zasadzie art. 

231 Kodeksu pracy 24 pracowników Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy 

imiennego wykazu pracowników, którzy będą brali udział w realizacji umowy, 

obejmującego pracowników, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 4 miesiące przed upływem terminu 

obowiązywania niniejszej umowy, lub w przypadku jej wcześniejszego ustania 

niezwłocznie, przedłożyć Dyrektorowi Zamawiającego wykaz przejętych pracowników z 

danymi aktualnymi na dzień jego sporządzenia (w tym: podstawy stosunku zatrudnienia; 

informacje o należnych urlopach wypoczynkowych; informacje o pracownikach 

przebywających na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych oraz planowanych 

urlopach; informacje o kategoriach zaszeregowania pracowników i przysługujących im 

wynagrodzeniach; regulamin pracy, regulamin wynagradzania). Aktualny wykaz, 

zawierający dane o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca przedłoży 

Dyrektorowi Zamawiającego również wg stanu uwzględniającego dzień ostatni obowią-

zywania niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie listy imiennej nastąpi w 

dniu przejścia pracowników na nowego pracodawcę z uwzględnieniem przepisów o 

ochronie danych osobowych.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym, a także wskazanym przez 

niego podmiotem trzecim w procesie powrotnego przejścia części zakładu pracy na 

Zamawiającego, bądź przejścia tej części zakładu pracy na podmiot trzeci, w związku z 

ustaniem realizacji niniejszej umowy. 

5. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy, zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu, bądź innemu podmiotowi wskazanemu przez 

Zamawiającego, akta osobowe pracowników przypisanych do części zakładu pracy, o 

której mowa w ust. 1 powyżej. 

6. Naruszenie niniejszej umowy w postaci braku realizacji obowiązków, o których mowa w 

ust. powyżej pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytej ich realizacji, 

uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy 

7. Zaniechanie Wykonawcy w postaci braku realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 

powyżej przy podpisaniu umowy, uznane zostanie za uchylanie się od zawarcia umowy 

w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Wykonywanie czynności za pomocą osób trzecich, niewskazanych w wykazie 

pracowników, może się odbywać jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

9. Pracownicy Wykonawcy będą wykonywać przedmiot umowy w jednolitej, estetycznej 

odzieży ochronnej. 

10. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia na odzieży ochronnej, w miejscu 

widocznym, identyfikatorów zawierających: imię i nazwisko pracownika, oraz firmę 

Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej (przepisy pożarowe), BHP i zasad oraz procedur w zakresie 

utrzymania czystości w Szpitalu. 

12. Personel Wykonawcy wykonujący prace na wysokościach(np. mycie okien) powinien 

posiadać stosowne uprawnienia. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania 

usługi w zakresie prac na wysokościach przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające te uprawnienia. 

13. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wymagane przepisami prawa badania oraz 

aktualne książeczki sanitarno-epidemiologiczne oraz ważne szczepienia przeciwko WZW.  

14. W przypadku ekspozycji pracownika Wykonawcy, postępowanie poekspozycyjne winno 

odbywać się zgodnie z procedurą obowiązującą u Zamawiającego. 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający udostępni Wykonawcy do korzystania obowiązujące u Zamawiającego 

regulaminy i Instrukcje Wewnętrzne. 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy zawrzeć umowę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w 

szczególności z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkodę na osobie oraz za szkodę w 

mieniu, powstałe wskutek nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę. 

2. Kserokopię aktualnej i opłaconej polisy OC, bądź innego dokumentu potwierdzającego, że 

umowa ubezpieczenia została zawarta, a ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu przy podpisaniu umowy. Nie przekazanie Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa powyżej, zostanie uznane za uchylanie się od zawarcia 

umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów koniecznych dla 

należytego wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do zakupu na własny koszt i ryzyko wszelkich materiałów eksploatacyjnych 

(np. płyny dezynfekujące) związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania usługi. 
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4. Celem należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo personelu oraz osób trzecich. 

6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę zgodnie z procedurą i zarządzeniem 

gospodarką odpadami obowiązującymi u Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z bieżącej realizacji usługi 

(np. raporty codzienne) oraz przekazywania jej Zamawiającemu na jego wezwanie. 

Dokumentacja winna zawierać w szczególności: 

a) zakres czynności wykonywanych przez daną brygadę, 

b) wykaz osobowy brygady, 

c) wykaz stosowanych urządzeń i środków chemicznych z uwzględnieniem ich stężenia 

roboczego, 

d) częstotliwość wykonywanych prac, 

e) informację o przedstawicielu Zamawiającego, który potwierdził wykonanie usługi 

8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu 100% wartości nałożonych na 

Zamawiającego kar, jeżeli przyczyną ich nałożenia przez organy lub inspekcje będzie 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca – na żądanie Zamawiającego - pokryje również koszty przeprowadzonej 

kontroli, jeśli Zamawiający zostanie nimi obciążony przez organy kontrolne Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w związku ze stwierdzeniem naruszenia wymagań higieniczno-

sanitarnych lub innych uchybień w zakresie objętym niniejszą Umową. 

10. W razie nieobecności pracownika Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

ustanowienia zastępstwa oraz niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego i przedstawienia mu osoby zastępującej do zatwierdzenia, jeszcze przed 

przystąpienia przez tę osobę do pracy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia miesięcznie kosztów mediów koniecznych do 

realizacji usługi, a wynikających z technologii sprzątania.  

12. Zasady zapłaty powyższych kwot zostały uregulowane w umownie najmu powierzchni i 

dzierżawy ruchomości, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w czystości oraz należytej sprawności sprzęt 

wykorzystywany do realizacji usługi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest minimalizować ilość odpadów, w szczególności odpadów 

komunalnych zmieszanych prze co rozumie się kontrole pojemników z odpadami 

komunalnymi zmieszanymi i w razie potrzeby powtórna segregację, celem 

wyeliminowania obecności odpadów segregowanych takich jak papier szkło, metale i 

tworzywa sztuczne w odpadach zmieszanych, w stopniu możliwym do zrealizowania, to 

znaczy w sytuacji bezpiecznej dla zdrowia kontrolującego.  

15. Zamawiający wymaga przygotowania „Planu higieny” uwzględniającego częstotliwość 

czynności zgodnie z SIWZ, oraz przewidzianych środków dezynfekcyjnych i środków 

czystości do stosowania w trakcie wykonywania usługi. „Plan higieny” winien zostać 

przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia 

umowy. W przypadku braku takiej akceptacji wykonawca zostanie wezwany do 

poprawek i przedłożenia skorygowanego „Planu higieny” w terminie 5 dni. 

§ 6 

NAJEM POMIESZCZEŃ 

1. Zamawiający odda Wykonawcy w najem, na czas trwania niniejszej umowy 

pomieszczenia oraz miejsca w Szpitalu służące realizacji przedmiotu umowy, co zostanie 

uregulowane w odrębnej umowie. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie przez cały okres trwania umowy media 

niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów koniecznych dla 

należytego wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca jest 
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zobowiązany do zakupu na własny koszt i ryzyko wszelkich urządzeń związanych z 

zapewnieniem prawidłowego wykonania usługi. 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich 

pracowników lub osoby realizujące przedmiot umowy na podstawie umów 

cywilnoprawnych w związku z realizacją przedmiotu umowy lub przy realizacji 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 8 

KONTROLA WYKONANIA USŁUGI 

1. Zamawiający, może co najmniej raz w miesiącu, w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy, przeprowadzić kontrolę stanu sanitarno-higienicznego. 

2. Oceny prawidłowości wykonania usługi dokonuje Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie 

Zamawiającego, w terminie przez niego zakreślonym, których konieczność dokonania 

wyniknie z nienależytego wykonania usługi. 

§ 9 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen 

określonych w ofercie, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 

nieprzekraczającej ……………….. brutto (słownie: …..). 

2. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone w następujący sposób: 

cena jednostkowa x powierzchnia Szpitala (z uwzględnieniem podziału na właściwe 

stawki za metr), która w danym miesiącu zgodnie z wolą Zamawiającego była objęta 

realizacją usługi.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty. 

4. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem 

sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku 

obowiązująca pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 

5. Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 4 jest zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany 

cen.  

6. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, 

wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.  

7. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 

powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ 
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wyszczególnionych w ust. 6 zmian, na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję 

nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu 

do umowy. 

§ 10 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT. 

2. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w 

którym była wykonywana usługa. 

3. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy ……………./nr_rachunku_bankowego/……………, w terminie do 60 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana 

numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do 

umowy. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w której wynagrodzenie będzie 

wyliczone według cen jednostkowych brutto, chyba, że inny sposób wyliczenia 

wynagrodzenia jest nakazany w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz 

zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy 

prawa wymagają takiej adnotacji. 

6. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej 

płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem 

tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody 

poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie 

należnego podatku VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej jest zbieżny z 

rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy o podatku od towarów i usług lub będzie zbieżny z rachunkiem bankowym 

zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

8. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 7 powyżej i dokonania przez 

Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego 

w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych. 

9. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, 

że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki 

wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu. 

§ 11 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) opóźnienia w realizacji usługi względem terminów wskazanych w umowie i 

załącznikach do umowy oraz za opóźnienie w innych czynnościach przewidzianych w 

umowie (np. przedłożenie opłaconej polisy ubezpieczeniowej), w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia; 

b) niewykonywania przedmiotu umowy w sposób zgodny ze złożoną ofertą lub opisem 

przedmiotu zamówienia lub innymi załącznikami, w wysokości 0,10 % wartości 

określonej w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

c) w przypadku nieprawidłowości w wykonaniu usługi, w tym w szczególności: 

zaniechania czynności, nienależytego wykonania czynności, zaniechania 

zabezpieczenia lub oznakowanie realizacji czynności, w wysokości 2% 



 

str. 7 

 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy 

przypadek naruszenia; 

d) w przypadku stwierdzenia braku czystości sprzętu wykorzystywanego do realizacji 

usługi w wysokości 500,00 złotych za każdy przypadek; 

e) za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o 

mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 8 ust 5 w wysokości równej 

stawce należnego podatku VAT wynikającego z faktury albo faktur;  

f) za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 8 

ust. 3 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w 

wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy 

inny, niż określony w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania 

Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, w przypadkach gdy: 

a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminów wykonania usługi 

wskazanych w umowie i załącznikach do umowy oraz za opóźnienie w innych 

czynnościach przewidzianych w umowie (np. przedłożenie opłaconej polisy 

ubezpieczeniowej), o których mowa w SIWZ, przekroczy 2 dni, 

b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego (reklamacja) nie wykona należycie usługi  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego , 

c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć 

w szczególności powtarzające się niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 

usługi, ograniczenie przez Wykonawcę zakresu lub jakości świadczonej usługi – 

pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany 

postępowania, 

d) w razie wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy lub złożenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać 

wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku realizacji przedmiotu umowy. 

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w 

terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od 

umowy. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na działalność leczniczą prowadzoną 

przez Zamawiającego i konieczność zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu umowy, 

Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy 

w wyznaczonym dodatkowo terminie i bezskutecznym upływie tego terminu, ma prawo 

do zlecenia wykonania przedmiotu umowy lub jego części na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonawstwo zastępcze). Koszty związane z wykonawstwem zastępczym, Zamawiający 

będzie mógł potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 12 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 



 

str. 8 

 

1. Do kontaktów i nadzoru nad realizacja niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

wyznaczona została Pan/i ............................... 

2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji umowy jest: 

…………………. 

3. Zmiana jednej z osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej wymaga uprzedniego 

poinformowania drugiej Strony. 

4. Strony będę się kontaktować za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz pisemnie. 

5. Dane do kontaktu Wykonawcy: e-mail………………., nr faksu …………………. . 

§ 13 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Umowę niniejszą zawiera się na okres 36 miesięcy od dnia ……..... do dnia …...... 

2. Wykonawca świadczyć będzie usługę w terminach przewidzianych w umowie i w SIWZ. 

§ 14 

ZMIANA UMOWY 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy.  

2. Podstawą dokonania zmiany istotnych postanowień umowy będzie: 

a) zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) obniżenia przez Wykonawcę ceny przedmiotu umowy, 

c) zmiana organizacyjna Zamawiającego, która może się wiązać ze zmianą powierzchni 

Szpitala objętej usługą lub zmianą zakresu usługi wykonywanej na danej powierzchni, 

w zakresie przekraczającym opcję wskazaną w § 2 umowy; 

d) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na przedmiot umowy i jego realizację, 

e) możliwość zmiany środków myjących i dezynfekcyjnych oraz sprzętu na środki 

(sprzęt) o równoważnych parametrach bądź lepszych. 

3. W celu dokonania zmian postanowień umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana 

jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmian warunków umowy wraz z ich 

uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego, oraz 

zgodne z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu 

zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa 

powyżej, jest nieważna.  

2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 

a. jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w 

tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi 

należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

b. nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim 

lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

c. nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 

subrogacji ustawowej lub umownej; 

d. celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą 

finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w 

rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się 

działalnością windykacyjną.  
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Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 

umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 

Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 

oświadczenia woli. 

3. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje: 

− zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na 

rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy; 

− umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w 

jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz 

Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % 

wartości zamówienia wskazanego w § 9 ust. 1 tiret trzecie Umowy za każdy przypadek 

naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający nie będzie uprawniony do nałożenia kar umownych, o których mowa w ust. 

4 powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie: wystąpi o zgodę Zamawiającego oraz Zamawiający 

popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekraczającą 60 

dni. 

6. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie 

w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron.  

9. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SIWZ stanowią jej 

integralne części. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. SIWZ z załącznikami 

2. oferta Wykonawcy 

3. umowa najmu powierzchni i dzierżawy ruchomości 


