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Znak sprawy  SZOZ/ZP-2/81/2018      Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA nr ………………….- wzór 

 

 

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy:  

Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

NIP 9910227426 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: 

Dyrektora  - Jadwigę Konieczniak  
a 

………………………………………… 

………………………………………… 

zwanymi dalej WYKONAWCĄ reprezentowa-ną/ym przez: 

………………………………………… 
 

Nazwa zamówienia: Usługa sprzątania pomieszczeń w Samorządowym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Niemodlinie 

 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest codzienne sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń SZOZ  

w Niemodlinie o łącznej powierzchni podłóg 1444m2, w tym doczyszczenie  

i zabezpieczenie tarketu o pow. ok.1030m2 powłoką polimerową (raz w roku),  

z wykorzystaniem własnego sprzętu, środków czystości dezynfekcyjnych, stałe 

zabezpieczenie w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, zapachowe kostki 

WC, worki na śmieci w ilościach zabezpieczających potrzeby, zgodnie z planem higieny 

obowiązującym w SZOZ w Niemodlinie oraz szczegółowym zakresem rzeczowym, które 

stanowią  załączniki do SIWZ oraz nieniniejszej umowy.  

2. Wykonane czynności dezynfekcji i generalnego sprzątania pomieszczeń należy 

udokumentować na „kartach dezynfekcji/sprzątania generalnego”. 

3. Wszystkie środki myjąco czyszczące muszą posiadać karty charakterystyki produktu i być 

bezpieczne dla pacjentów i pracowników. Środki dezynfekcyjne o szerokim spektrum 

działania (bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym, prątkobójczym) 

muszą być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych i posiadać karty charakterystyki produktu 

niebezpiecznego. Wykazy środków myjąco-czyszczących i dezynfekcyjnych,  

zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz instrukcje stosowania środków 

dezynfekcyjnych, będą stanowiły załączniki do umowy. Wykazy powinny zawierać 

następujące informacje: nazwa środka, jego producent, przeznaczenie, zakres i czas działania, 

użyte stężenie roztworu roboczego. 

4. Usługi, o których mowa w ust. 1 Wykonawca  będzie świadczył codziennie w sposób nie 

zakłócający pracy Zamawiającego w godzinach 700 – 1800. 

5. Zamawiający udostępni nieodpłatnie ciepłą wodę i zimną wodę oraz energię elektryczną 

potrzebną do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. 

6. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania materiałów  

i wózków oraz pomieszczenie na pralkę. 

7. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem środki niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca podczas realizacji usługi zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących  

u Zamawiającego procedur dotyczących utrzymania czystości. 

9. W przypadku remontów /inwestycji budowlanych przeprowadzanych w budynku 
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Zamawiającego oczekuje się od Wykonawcy bieżącego sprzątania zabrudzeń powstałych na 

skutek wykonywanych prac remontowych w pomieszczeniach użytkowych. 

10. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy. 

 

§ 2 
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi dokładnie i nowoczesnymi metodami,  

w sposób odpowiedni dla pomieszczeń i obiektów SZOZ, nie naruszając żadnych przepisów 

obowiązujących w podmiotach opieki zdrowotnej, a w szczególności praw pacjenta, 

przepisów sanitarnych, bhp i p.pożarowych, używając środków czystości i dezynfekcyjnych 

zgodnie z wykazem, o którym mowa w  §1 ust. 2. 

2.  Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych 

informacji w toku wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do 

naruszenia dóbr osobistych Zamawiającego i przebywających w zakładzie pacjentów, pod 

rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisach Kodeksu 

cywilnego. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia i uzyskania 

stosownego zobowiązania od swoich pracowników. 

3.  Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie powinni być zaopatrzeni: 

a) w jednolity strój i inne środki ochrony osobistej przystosowane do miejsca i charakteru 

pracy, 

b) posiadać aktualną książeczkę zdrowia. 

4.  W przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego, Wykonawca dostosuje rodzaj i ilość 

wykonywanych usług stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo w zależności od jego potrzeb do zwiększania lub zmniejszania powierzchni sprzątania. 

Strony dopuszczają w takich sytuacjach możliwość zmiany umowy, pod rygorem nieważności 

tylko w formie pisemnej. 

§ 3 
1. Zamawiający, za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie do 

wysokości ………..……. zł brutto (słownie:  ….. zł …./100) zgodnie z ceną zawartą w 

formularzu ofertowym Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wynika z kalkulacji średniej ceny brutto za pełny miesiąc 

(liczony jako 30 dni kalendarzowe) świadczenia usługi ……………….. zł brutto pomnożony 

przez ilość pełnych miesięcy świadczenia usług tj.: 12. 

3. W przypadku zawarcia umowy w innym niż 1 dzień miesiąca kalendarzowego usługa w 

pierwszym jak i w ostatnim miesiącu świadczenia usługi będzie rozliczana na podstawie 

średniej stawki dziennej wynoszącej …………………zł brutto wynikającej z kalkulacji ceny 

z ust. 2 podzielonej przez 30 dni kalendarzowych pomnożonej przez faktyczną ilość dni 

świadczenia usług w tych miesiącach. 

4. Należności za wykonane usługi Zamawiający będzie uiszczał na podstawie faktur 

wystawianych miesięcznie przez Wykonawcę w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury  

i po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który została wystawiona faktura. 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty robocizny, sprzętu, 

zakupu środków do utrzymania czystości, dojazdu, a także inne koszty wynikłe z tytułu 

realizacji niniejszej umowy. 

6. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień 

opóźnienia. 

7. Terminem dokonania zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu  

w banku. 

§ 4 
1.  Wykonawca odpowiada za szkody, które powstały w trakcie realizacji usług, lub które 

powstaną wskutek niewłaściwego wykonania usługi na zasadach uregulowanych w kodeksie 



3 

 

cywilnym. W przypadku stwierdzenia szkód Zamawiający zawiadamia o tym fakcie 

Wykonawcę, jednocześnie podając termin i miejsce dokonania oględzin. 

2. W wyniku dokonanych oględzin strony sporządzają protokół szkód, który będzie podstawą 

do wyliczenia wartości szkody. 

3.  W przypadku nie naprawienia szkody w terminie 2 dni roboczych, Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie jego z wynagrodzenia kwoty odpowiadającej wartości szkody. 

 

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennej kontroli prawidłowości wykonania umowy 

pod względem spełnienia warunków określonych w umowie i ofercie Wykonawcy. 

2. Zgłoszona przez Zamawiającego nieprawidłowość winna być usunięta przez Wykonawcę  

w trybie natychmiastowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikowania na każdym etapie wykonania umowy 

czy przedmiot umowy realizowany jest przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób zaangażowanych do realizacji zamówienia zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdą osobę bez 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych do 

realizacji zamówienia.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 6 
1.  Za przestrzeganie przepisów BHP, p. poż. oraz wytycznych właściwych służb sanitarnych 

przy świadczeniu usług odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Jeżeli Zamawiający zostanie 

obciążony karą finansową, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zostanie ona  

potrącona z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego jak i bezpośrednio 

względem osób trzecich, za wszelkie szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy lub powstałe wskutek popełnienia czynu niedozwolonego. 

3.   Wykonawca realizować będzie usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno- 

epidemiologicznymi. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za niewykonanie 

przedmiotu umowy za każdy dzień, w którym przedmiot nie był wykonany. 

2.  Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) niewykonania przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 2 dni, 

2) co najmniej dwukrotnego w ciągu 6 m-cy zgłoszenia na piśmie zastrzeżenia co do jakości 

wykonania przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej 
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okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy ze swej winy lub gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wartości zamówienia określonego w § 3 pkt. 1 umowy. 

5. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych (do wysokości faktycznie poniesionej szkody), jeśli 

kara  umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie 

oświadczenia drugiej stronie w terminie do 1 miesiąca od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

 

§ 8 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, 

gdy: 

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 2 pkt. 4; 

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia z wyłączeniem zmiany wynagrodzenia 

ze względu na zmianę minimalnego wynagrodzenia o pracę;  

c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

d) nastąpi konieczność zmiany oznaczeń stron z powodów formalno-prawnych. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część zamówienia została wykonana przez podwykonawców 

pod warunkiem, że posiadają oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. 

Wykonawca jest uprawniony do wykonania części przedmiotu umowy z innymi podmiotami, 

jeżeli nie zwiększy kosztów jej wykonania oraz pod warunkiem, że dana część zamówienia, 

która dotyczy podwykonawstwa, została przez Wykonawcę wskazana w ofercie Wykonawcy 

złożonej do postępowania przetargowego. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części 

zamówienia na usługi nastąpi w trakcie realizacji, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy 

przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą (przed terminem złożenia faktury do Zamawiającego). 

3. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie 

zobowiązania (w tym wynagrodzenia) przysługujące podwykonawcom z tytułu zrealizowanych 

dostaw i usług w ramach niniejszej umowy. 

4. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenia wszystkich Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę wszelkich 

zobowiązań (w tym wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu zrealizowanych dostaw i usług 

wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. 
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5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,  

w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 

którym mowa w§ 3 ust. 1 umowy. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 

kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji. 

12. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje się zasady 

określone w tym paragrafie. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

14. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z 

udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić 

wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 

z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy. 

15. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
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i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usług. 

16. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 

a) ……………………………………………………………………………………………….......

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy - określenie części zamówienia powierzonej 

podwykonawcy, wartość wynagrodzenia przysługująca podwykonawcy); 

b) ……………………………………………………………………………………………….......

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy - określenie części zamówienia powierzonej 

podwykonawcy, wartość wynagrodzenia przysługująca podwykonawcy) 

 

lub 

 

Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał z podwykonawców przy realizacji przedmiotu 

umowy a osoby zaangażowane do wykonania zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umów o pracę. 

 

§ 10 
W przypadku wystąpienia sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie 

Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego  

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

§ 13 

Załączniki do umowy stanowią: 
Załącznik nr 1 - Plan higieny,  

Załącznik nr 2 - Zakres rzeczowy  

Załącznik nr 3 - Wykaz imienny osób, które będą realizować przedmiot umowy, 

Załącznik nr 4 - Dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, osób wskazanych w   

wykazie, o którym mowa wyżej, 

Załącznik nr 5 - Wykaz środków do realizacji usługi zawierający następujące informacje: nazwa środka, jego 

producent, przeznaczenie, zakres i czas działania, użyte stężenie roztworu roboczego 
 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  


