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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 w trybie 

przetargu nieograniczonego, procedura Nr sprawy: RZP 9/IM/2019 o następującej treści: 
łącznie zwanych „Stronami” 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymywania czystości w Oddziale 

Neurologicznego oraz kompleksowego utrzymywania czystości wybranych obszarów w Szpitalu 

Dziecięcym Szpitala Dziecięcego w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 24, na warunkach i w 

zakresie określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik 

nr 2 (część A i B)  do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi sprzątania pomieszczeń 

Zamawiającego, zwane dalej „Usługami”, a polegające w szczególności na:  

a) kompleksowym, codziennym (również w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta) 

utrzymaniu czystości oraz dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z Planem Higieny 

stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

b) zaopatrzeniu i stałym uzupełnianiu podstawowych materiałów i sprzętu sanitarno-

higienicznego m.in.: ręczniki jednorazowe składane typu ZZ, papier toaletowy typu 

Jumbo, mydło w płynie (mydło kosmetyczne do higienicznego mycia rąk, worki foliowe 

z jednorazowym zamknięciem wg. kodu kolorów (zgodnie z procedurą szpitalną dot. 

segregacji odpadów),  

c) uzupełnianiu pojemników w środek do dezynfekcji rąk (zaopatrzenie w środki do 

dezynfekcji po stronie Zamawiającego), 

d) transporcie czystej pościeli, bielizny i bielizny operacyjnej, odzieży ochronnej i roboczej 

itd. do wskazanego miejsca w Oddziale Neurologii,  

e) transporcie brudnej pościeli, bielizny, odzieży, materacy, kołder, poduszek z i do 

wskazanego miejsca, 

f) segregacji odpadów wg. kolorów i ich odbiorze z pomieszczeń Oddziału i transporcie do 

wskazanego miejsca zgodnie z procedurami szpitalnymi (odpady komunalne, plastik, 

makulatura, szkło, odpady medyczne itp.). 

O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany natychmiast informować Zamawiającego. 

3. Sprzątanie i utrzymanie czystości obejmuje trzy poziomy: 

a) podłogi, 

b) drzwi, ściany, sprzęty (umywalki, meble, sanitariaty, półki, itp.), 

c) okna, przeszklenia, lampy, kratki wentylacyjne, sufity. 

4. Zakres usługi obejmuje również sprzątanie pomieszczeń w Oddziale Neurologii w trakcie i po 

przeprowadzonych pracach remontowych  i adaptacyjnych, oraz w sytuacjach awaryjnych. Koszt 

powyższych prac został uwzględniony w cenie oferty. 
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5. Wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może kolidować z wykonywaniem przez 

pracowników Zamawiającego czynności zawodowych oraz nie może być uciążliwe dla pacjentów. 

6. 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. 

7. Przedmiot umowy będzie wykonywany efektywnie, sprawnie i ekonomicznie z zachowaniem 

zasad staranności, zapewniając utrzymanie higieny na poziomie zapobiegającym powstawaniu 

zakażeń szpitalnych, zgodnie z przepisami i wymogami sanitarno-higienicznymi, przy 

uwzględnieniu aktualnych zasad współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi, w tym 

zakresie, przepisami prawa, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze 

złożoną ofertą. 
 

§ 2. Termin realizacji umowy 

Usługi realizowane będą codziennie przez okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 01.07.2019 r. 
 

§ 3. Warunki umowy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i uprawnienia niezbędne 

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że są mu znane zasady epidemiologii i higieny w pomieszczeniach 

szpitalnych i zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie czynności będą wykonywane zgodnie z zaleceniami 

dotyczącymi zabiegów porządkowo-higienicznych opracowanych przez Ministra Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 151) 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę polegającą na świadczeniu 

usługi kompleksowego utrzymania czystości: 

1) w Oddziale Neurologicznym przy użyciu odpowiedniego potencjału technicznego i środków 

potrzebnych do wykonania usługi: 

a)  we wszystkie dni tygodnia Wykonawca zapewni do realizacji zadań codziennie 2 osoby: 

 w godz. 7.00 do 18.00 – jedna osoba,  

 w godz. 7.00 do 15.00 – druga osoba, 

b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wśród dwuosobowego zespołu sprzątającego jedną 

osobę przeszkoloną z zakresu: żywienia i obsługi cateringowej pacjentów, rozdawania 

posiłków i sprzątania po konsumpcji, 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia usługi w przypadku zmiany 

organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z dwu tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

d) sprzątanie pomieszczeń o ograniczonym dostępie – dyżurki lekarskie, sekretariaty, dyżurki 

pielęgniarek odbywać się może w obecności pracownika Zamawiającego.  

2) w wybranych obszarach Szpitala Dziecięcego przy użyciu odpowiedniego potencjału 

technicznego i środków potrzebnych do wykonania usługi: 

a)  we wszystkie dni tygodnia Wykonawca zapewni do realizacji zadań codziennie 10 osób w 

godzinach od 7.00 do 18.00, 

b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wśród dziesięcioosobowego zespołu sprzątającego 5 

osób przeszkolonych z zakresu: żywienia i obsługi cateringowej pacjentów, rozdawania 

posiłków i sprzątania po konsumpcji, 

sprzątanie pomieszczeń o ograniczonym dostępie – dyżurki lekarskie, sekretariaty, dyżurki 

pielęgniarek odbywać się może w obecności pracownika Zamawiającego. 

4.a. W przypadku nieobecności pracownika – Wykonawca zapewni zastępstwo stałe na cały okres 

nieobecności pracownika – nie dopuszcza się oddelegowywania za każdym razem nowych 

pracowników do określonych zadań. 



Sprawa nr RZP-9/IM/2019  Załącznik nr 6 do SIWZ 

 Strona 3 z 13  

 

4.b. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości i ciągłości obsługi, przez 

wszystkie dni w roku na tym samym poziomie, niezależnie od sezonu urlopowego, okresów 

świątecznych, remontów realizowanych w Oddziale oraz oświadcza, że świadomy jest, 

iż Zamawiający realizuje usługi medyczne w trybie ciągłym i funkcjonuje w stałej gotowości. 

5. Usługa utrzymania czystości odbywać się będzie z częstotliwością określoną dla każdego 

pomieszczenia zgodnie z Planem Higieny stanowiącym  Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

6. W celu utrzymania czystości w sposób kompleksowy i zapobiegający transmisji zakażeń, 

sprzątanie w pomieszczeniach Oddziału odbywać się będzie z uwzględnieniem obszarów 

higienicznych o wymaganym poziomie czystości fizycznej i bakteriologicznej. 

7. Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wykonywać będzie przy użyciu środków i narzędzi, 

zgodnie z wymaganiami producentów aparatury i sprzętu, obowiązującymi normami, odnośnymi 

przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP dla placówek ochrony zdrowia  i ppoż. przez 

osoby posiadające wymagane kwalifikacje.  

8. Wykonawca wykona usługi objęte niniejszą umową w Oddziale Neurologii również w przypadku  

awarii, klęsk żywiołowych, remontów, przed oddaniem do użytku tych pomieszczeń bez 

dodatkowych opłat. W przypadku zmiany lokalizacji Oddziału Neurologii lub jego pojedynczych 

pomieszczeń wynikającej ze zmian organizacyjnych u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania usługi w ramach niniejszej umowy w zmienionych pomieszczeniach.   

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników 

Wykonawcy powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

10. Wszelka dokumentacja z wykonanej usługi będzie dostępna dla organów kontroli wewnętrznej 

i zewnętrznej i przechowywana będzie u Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. 

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

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

12. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy Wykonawca ustanawia przedstawiciela 

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

13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji tzw. kontrolki (karty wykonywania 

czynności codziennych, w tym osobnej karty potwierdzającej wykonanie czynności w toaletach, 

karty wykonywania sprzątania gruntowego), wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 

Umowy, potwierdzające wykonanie poszczególnych czynności. Wykonawca zapewnia w/w druki 

wg załączonych wzorów do niniejszej umowy. 

14. Bieżący nadzór nad wpisami do dokumentów (karty sprzątania codziennego i gruntowego tzw. 

kontrolki wg wzorów stanowiących Załączniki od nr 6 do 11 do niniejszej umowy) spoczywa na 

Wykonawcy (koordynator Pan/i …………………………………………………). 

15. Z częstotliwością 1 x w miesiącu (po zakończonym miesiącu) oraz w razie potrzeby Pielęgniarka 

Oddziałowa będzie przedkładać protokół odbioru wykonania usługi stanowiący Załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy – Pielęgniarce Epidemiologicznej. 

16. Strony zgodnie oświadczają, iż osoby odpowiedzialne za realizację umowy są upoważnione przez 

Strony jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Osoby wymienione w ust. 11 – 12 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do 

dokonywania jakichkolwiek zmian w treści niniejszej umowy. 

17. Nie później niż w terminie do 15 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca 

przeprowadzi szkolenie personelu sprzątającego z zakresu nowoczesnych technik sprzątania i 

dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych oraz przestrzegania zapisów określony w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz w niniejszej umowie  oraz zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Szkolenie 

należy  udokumentować certyfikatem  (świadectwem) ukończenia szkolenia i przedstawić 

niezwłocznie Zamawiającemu. 

18. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania tajemnicy służbowej.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zarządzeń, procedur 

przeciwepidemicznych, procedur jakości, poleceń służbowych wydawanych przez personel 

Zamawiającego, a dotyczących wykonywanej usługi. 
 

§ 4. Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pracownikom świadczącym usługę kompleksowego 

utrzymania czystości: 

a) jednolitą, estetyczną odzież ochronną umożliwiająca ich identyfikację, 

b) indywidualne identyfikatory z logotypem firmy, 
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c) środki ochrony osobistej (fartuchy ochronne, rękawice ochronne i gospodarcze, itp.), 

d) postępowanie po ekspozycji zawodowej na krew i inne potencjalnie zakaźne materiały 

(procedurę należy przedstawić Pielęgniarce Epidemiologicznej przed rozpoczęciem 

realizacji Usługi). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i przestrzegania przez pracowników świadczących 

usługę obowiązku stosowania dedykowanej zmiany odzieży przy pracy w kuchenkach 

oddziałowych oraz przy dystrybucji posiłków (zakaz stosowania tej samej odzieży co przy 

wykonywaniu prac związanych ze sprzątaniem i dezynfekcją). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prania we własnym zakresie: 

a) odzieży roboczej, w tym ochronnej pracowników realizujących przedmiot zamówienia, 

b) innych akcesoriów jak mopy, ścierki itp., które należy prać zgonie z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi określonymi w przepisach prawa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do respektowania i wykonywania wszelkich zaleceń dotyczących 

profesjonalnego sprzątania wydawanych przez organy kontrolujące Szpital, wewnętrzne, jak 

i zewnętrzne m.in.: Inspektorat Sanitarny, Inspekcję Pracy itp.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 100 % wartości nałożonej kary przez upoważnione 

organy w przypadku stwierdzenia naruszeń higieniczno-sanitarnych ze strony pracowników 

Wykonawcy. W przypadku trzykrotnego w ciągu roku kalendarzowego stwierdzeniem przez 

uprawnione organy naruszania przepisów stanowić to będzie podstawę do rozwiązania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zasad segregacji wszystkich rodzajów odpadów powstających 

z działalności Oddziału Neurologii, 

b) oznakowania wszystkich wytwarzanych odpadów medycznych, 

c) usuwania odpadów z miejsc powstawania i transportu do wyznaczonych miejsc 

gromadzenia, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz szpitalną procedurą 

postępowania z odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad profesjonalnego utrzymania czystości 

zgodnie z wymogami prawnymi, ochrony środowiska, BHP dla placówek ochrony zdrowia przy 

zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz profesjonalnego sprzętu i maszyn. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi urządzeń (zmywarek, myjni 

dezynfektorów/maceratorów) znajdujących się na stanie Zamawiającego w Oddziale Neurologii. 

Urządzenia obsługiwać będzie osoba wcześniej przeszkolona w tym kierunku przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do 

obsługi urządzeń, Wykonawca wyznaczy osobę w zastępstwie po wcześniejszym jej 

przeszkoleniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

9. Wykonawca zabezpieczy właściwe środki myjące i higieniczne zgodne z zaleceniami producenta 

w części dotyczącej Oddziału Neurologicznego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do stałego uzupełniania w dozownikach środków do mycia rąk, 

środków do dezynfekcji rąk, ręczników papierowych, papieru toaletowego, płynów do mycia 

naczyń, kostek do zmywarek w ilościach i z częstotliwością niezbędną do zapewnienia 

nieprzerwanego korzystania we wszystkich punktach. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie środków czystościowych oraz narzędzi 

i przyborów mających ważne certyfikaty i atesty dopuszczające je do obrotu i stosowania 

w obiektach służby zdrowia zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 5. Personel Wykonawcy 

1. Podstawowym obowiązkiem pracowników Wykonawcy jest utrzymanie należytej czystości 

i higieny w Oddziale Neurologii.  

2. Wykonawca przedstawi imienny wykaz wykwalifikowanych osób, które będą wykonywały 

przedmiot zamówienia nie później niż na dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy. 

3. Do Wykazu Pracowników świadczących Usługi, należy dołączyć kserokopię zaświadczeń: 

o odbytych przeszkoleniach z zakresu przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać do świadczenia usług objętych umową wyłącznie 

pracowników posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz aktualne 

szczepienia ochronne dla osób pracujących w placówkach medycznych, potwierdzone wpisem do 

pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.  Książeczki te będą 

udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.  



Sprawa nr RZP-9/IM/2019  Załącznik nr 6 do SIWZ 

 Strona 5 z 13  

 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji Umowy 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 108), zgodnie z oświadczeniem 

zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę, osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

świadczeniu usługi utrzymania czystości w Oddziale Neurologii.  

7. Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży listę wyżej określonych osób. Osoby wskazane w 

Załączniku nr 5 do umowy w czasie wykonywania prac muszą posiadać przy sobie 

dokument umożliwiający ich identyfikację w każdym czasie. 

8. Wykaz osób wykonujących czynności, które polegają na bezpośrednim (fizycznym) świadczeniu 

usługi utrzymania czystości zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u Wykonawcy, w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r. poz. 108) musi uwzględniać  minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Wykaz osób stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 

9. Wykaz, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będący oświadczeniem Wykonawcy, ma potwierdzać 

zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) . Oświadczenie to 

musi zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim 

(fizycznym)  świadczeniu usługi utrzymania czystości w Oddziale Neurologii  są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe 

niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

10. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

11. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 będzie budziło wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we wskazanym 

przez siebie terminie. 

12. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 6, poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których 

mowa w ust. 8 i 10 Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem 

weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu usługi. 

13. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 6, a także 

nieprzedłożenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z ust.8 i 10 będzie skutkowało 

naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 4 dni kalendarzowych Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zanonimizowanych zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 14 będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia  pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę. 
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16. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które  nie 

figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy 

zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 

pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 

18. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

SIWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą posiadali aktualne badania 

lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom świadczącym usługi odzieży 

ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodniej z przepisami i zasadami BHP.  

21. Pracownicy świadczący usługi muszą być w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jednolicie 

ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących 

usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

23. Pracownicy świadczący usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u 

Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.  

24. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi będącej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu nowoczesnych metod z należytą starannością, zatrudniając wykwalifikowany 

personel. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków myjących i czyszczących 

posiadających atest PZH lub posiadających karty charakterystyki lub inne dokumenty 

dopuszczone prawem. 

25. Zmiana pracownika świadczącego usługi będzie możliwa w następującej sytuacji: 

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usług, 

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

26. W przypadku zmiany osobowej w wykazie pracowników, Wykonawca dokona aktualizacji 

wykazu, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem, która osoba wchodzi w miejsce osoby 

dotychczas wykonującej usługę. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego 

o zmianach w składzie pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

28. W przypadku zmiany pracownika świadczącego usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do 

potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w postanowieniach Umowy wraz z 

załącznikami.  

29. Zamiana pracownika świadczącego usługi dokonana zgodnie z ust. 27 i 28 skutkuje zmianą 

Załącznika nr 5 do niniejszej Umowy pn.: „Wykaz Pracowników świadczących usługi” i nie 

wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

30. W przypadku zmiany osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca  

zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o powyższym 

fakcie oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej. 

31. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku stwierdzenia, że osoba wykonująca czynności 

polegające na bezpośrednim (fizycznym) świadczeniu usługi utrzymania czystości w Oddziale 

Neurologii  nie jest wyznaczona do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, osoba 

ta zostanie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia Oddziału. 
 

§ 6. Kontrola jakości realizowanej usługi 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w pełnym zakresie realizowanej 

przez Wykonawcę usługi, a w szczególności: 

a) przestrzegania przepisów, norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych, 

b) wykonania i kontroli wyników badań wskazanych w Załącznikach do niniejszej Umowy, 

c) bieżącej interwencji w zakresie świadczonej przez Wykonawcę usługi, w tym również kontroli 

wynikającej ze skarg pacjentów, 

d) kontroli i pobierania wymazów wykonywanych przez przedstawiciela Zamawiającego, które 

mogą się odbywać w czasie świadczenia usługi i w każdym pomieszczeniu zajmowanym 

przez Wykonawcę, 
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e) kontrolowania realizacji wszystkich zadań przedstawionych w załącznikach do niniejszej 

Umowy oraz w zakresie wynikającym  z bieżących potrzeb i mających lub mogących mieć 

wpływ na jakość wykonanej usługi, 

f) nadzór pracy Wykonawcy będzie sprawowany przez kontrole wykonywane przez 

Zamawiającego: 

- Pielęgniarkę Oddziałową, Pielęgniarkę Epidemiologiczną i Kierownika Higieny Szpitala; 

Kontrole Pielęgniarki Epidemiologicznej będą odbywały się jeden raz w miesiącu zawsze przy 

obecności koordynatora usług sprzątających Wykonawcy. Z każdej kontroli zostanie 

sporządzony pisemny protokół,  

g) egzekwowania w trakcie trwania umowy wszystkich jej postanowień, w tym zawartych w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w pozostałych załącznikach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli stosowanych przez Wykonawcę środków 

myjących i higienicznych. 

3. Zamawiający ma prawo do kontrolowania sposobu i efektów wykonywania usług, w każdym 

terminie, przez Pielęgniarkę Oddziałową, Pielęgniarkę Dyżurną, Kierownika Komórki 

Organizacyjnej, Pielęgniarkę Epidemiologiczną, a także zastrzega sobie prawo do: 

a) audytu kontraktu przeprowadzonego przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń (ocena realizacji 

zadań, analiza dokumentacji, rzeczywisty poziom zużycia sprzętu i środków), 

b) audytu sprawdzającego Wykonawcę przez upoważnionych pracowników szpitala (audytorzy 

wewnętrzni systemu ISO) w zakresie wykonywanych procedur związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia, 

c) wykonywania mikrobiologicznych testów kontrolnych czystości poszczególnych pomieszczeń, 

d) wykonywania badań mikrobiologicznym u personelu Wykonawcy np. badanie czystości rąk. 

4. W przypadku dodatnich wyników, tj. obecności flory patogennej, koszt badań pokryje 

Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odpowiedniej kwoty z należnego mu wynagrodzenia 

umownego, w przypadku nie dokonania płatności w terminie wyznaczonym w wezwaniu do 

zapłaty. 

5. Zamawiający ma prawo zastosować i obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w § 11 do niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego: 

a) nieprawidłowych wyników czystościowych/wymazów bakteriologicznych, które wykluczają 

czystość mikrobiologiczną, 

b) nieprawidłowych wymazów bakteriologicznych w kierunku nosicielstwa u pracowników 

Wykonawcy, 

c) negatywnej oceny wystawionej przez Zamawiającego w trakcie kontroli w zakresie 

realizowanej usługi, 

d) stwierdzenia niedopuszczalnego składu chemicznego preparatu stosowanego przez 

Wykonawcę,  

e) niewykonania i nie przedstawienia Zamawiającemu wyników badań czystościowych, 

bakteriologicznych wykonanych przez Wykonawcę, 

f) naruszenia innych postanowień Umowy, w tym zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz pozostałych Załącznikach do Umowy. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do sporządzania miesięcznych protokołów odbioru wykonania 

usługi kompleksowego utrzymania czystości, w których osoby upoważnione przez Zamawiającego 

i Wykonawcę będą potwierdzać jakość wykonanych usług. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 

4 do niniejszej umowy. 

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie sporządzał w dwóch egzemplarzach, z 

których jeden będzie archiwizował, a drugi przekazywał Wykonawcy. 

8. Określony w ust. 6 miesięczny protokół odbioru należy sporządzić na podstawie prowadzonych 

kontrolek dziennych po zakończeniu danego miesiąca, nie później niż do 5 dnia miesiąca 

następnego.  

9. W przypadku stwierdzonych uchybień opisanych w protokole na Wykonawcę zostanie nałożona 

kara umowna, w wysokości określonej w § 11 niniejszej umowy.  

10. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu odbioru wykonania usługi, 

o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje czynności, o których mowa w ust. 6 i 7. 
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11. W przypadku stwierdzonych uchybień w wykonanych usługach Zamawiający, oprócz kary 

umownej, o której mowa w ust. 9, ma prawo zlecić doraźne wykonanie usługi przez osoby trzecie, 

a ich kosztami obciążyć Wykonawcę. 

12. Każda zmiana środków myjących i higienicznych używanych do realizacji zamówienia, wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody wyrażonej przez Pielęgniarkę Oddziałową / Pielęgniarkę 

Epidemiologiczną, którym przysługuje prawo wnoszenia uwag do propozycji Wykonawcy oraz 

odmowy udzielenia zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 

13. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie każdorazowo przez Zamawiającego protokół, 

którego egzemplarz będzie niezwłocznie przesłany do wiadomości Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w ustalonym przez Zamawiającego terminie zalecenia 

pokontrolne w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.  

 

§ 7. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wysokość miesięcznego wynagrodzenia za usługi zgodnie z Formularzem 

ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy kwotę brutto w wysokości 

……………….. zł (słownie: ………………………………………), w tym za część A - ………. zł 

brutto, za część B - ……..  zł brutto. 
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. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8. Warunki płatności 

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

do niniejszej umowy, będzie płatne miesięcznie na podstawie 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. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 

VAT prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę. 

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

 

§ 9. Odpowiedzialność Wykonawcy 

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

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług przed kontrolnymi 

organami nadzoru Szpitala m.in.: Kierownictwem Szpitala, Pielęgniarką Oddziałową, Pielęgniarką 

Epidemiologiczną, Zespołem i Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Kierownikiem Higieny 

Szpitala oraz przed kontrolą zewnętrzną: Państwowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowym 

Inspektorem Pracy, Audit ISO itp.    

3. 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 

nienależytym wykonaniem usługi przez Wykonawcę. Kary nałożone z tego tytułu pokryje w 

całości Wykonawca.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również finansową wynikającą ze złej jakości wykonania 

usług np.: dodatni wynik badania bakteriologicznego czystości powierzchni, nieprawidłowe 

stężenie roztworu dezynfekcyjnego. W takim przypadku Wykonawca pokrywa koszt wykonania 

badania bakteriologicznego oraz wykonuje na swój koszt ponowną dezynfekcję powierzchni.   
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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 za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., wytycznych 

stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz standardów higieny w jednostkach szpitalnych, 

określonych przez Państwowy Zakład Higieny, w zakresie świadczenia usług objętych niniejszą 

umową.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego jak i bezpośrednio 

wobec osób trzecich, za wszelkie szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, spowodowane przez pracowników Wykonawcy, w tym powstałe wskutek 

czynu niedozwolonego.  

8. Konsekwencje zastrzeżeń zawartych w protokołach oraz decyzji dotyczących przedmiotu 

zamówienia wydanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, w tym wszelkie koszty związane 

z nałożonymi karami oraz koniecznością realizacji nakazów ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za 

wszelkie straty w mieniu Zamawiającego powstałe w czasie i w związku z wykonywaniem 

niniejszej umowy  

10. W przypadku powstania straty Zamawiający sporządzi protokół, który będzie stanowił podstawę 

wystawienia stosownej noty obciążeniowej. 

11. Wykonawca  ponosi pełna odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników świadczących usługę i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z 

wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 

12. Wypłata odszkodowania z tytułu określonego w pkt. 10 nastąpi w terminie 14 dni od daty 

przesłania Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty kwoty wynikającej z noty obciążeniowej. 

W przypadku nie uregulowania należności w terminie, Zamawiający potrąci należność z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 10. Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) w czasie wykonywania usług umożliwić wstęp na teren obiektu oraz do sprzątanych 

pomieszczeń pracownikom i osobom nadzorującym wykonywanie przedmiotu umowy ze 

strony Wykonawcy, w stopniu, który nie utrudniałby prowadzonych prac, 

b) udostępnić Wykonawcy na czas trwania umowy zamykane pomieszczenie gospodarcze, w 

którym w sposób bezpieczny będzie mógł być składowany sprzęt, materiały i środki 

niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy, z dostępem do energii elektrycznej, wody i 

koszy na śmieci. 

2. Zamawiający będzie prowadził na bieżąco odbiór prac na podstawie planów higieny. Obowiązek 

ten spoczywa na Pielęgniarce Oddziałowej / Pielęgniarce Epidemiologicznej, a w przypadku ich 

nieobecności na innej osobie wyznaczonej przez Pielęgniarkę Oddziałową. 

3. Przy utrzymaniu czystości w części opisanej w Załączniku nr 2 część B Zamawiający zapewni we 

własnym zakresie i na własny koszt: preparaty myjące, środki czyszczące do wszystkich 

powierzchni, środki do konserwacji, nabłyszczania i do utrzymania czystości sanitariatów 

(zgodnie z zaleceniem producenta), ścierki i nakładki do mycia powierzchni płaskich, papier 

toaletowy oraz ręczniki papierowe. 

 

§ 11. Kary umowne 

1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy obowiązywać będą 

kary umowne. 

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

a) jeżeli Wykonawca opóźni się w rozpoczęciu świadczenia usługi Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

dotyczącego danej części określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) jeżeli Wykonawca przerwie realizację usługi Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy, 
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c) za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto dotyczącego danej części określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości, 

d) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 

ust. 2 niniejszej umowy,  

e) w przypadku stwierdzenia w wyniku audytu nieprawidłowości w stosowaniu przez 

Wykonawcę środków myjących i higienicznych – za każdy stwierdzony w ciągu danego 

miesiąca przypadek, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto dotyczącego danej części określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

f) za każdy przypadek stwierdzenia obecności flory patogennej, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego danej części 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

g) w przypadku braku kontaktu z koordynatorem stwierdzonym jednostronnie sporządzonym 

przez Zamawiającego  protokołem, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

h) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, 

i) w przypadku stwierdzonych uchybień opisanych w protokole na Wykonawcę zostanie 

nałożona kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego danej 

części określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) jeżeli Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania pisemnego żądania od 

Zamawiającego nie złoży Zamawiającemu kopii umów o pracę osób bezpośrednio 

wykonujących usługi, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w 

wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek niedostarczenia tych dokumentów, 

k) za każdorazowe stwierdzenie obecności osób niewskazanych w wykazie wykonujących 

czynności, które polegają na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu usług Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

i 00/100), 

l) za każdorazowe stwierdzenie braku aktualnego wykazu oraz dokumentów, o których mowa w 

§ 5 ust. 7, 8, 9, 10 i 28 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), 

m) za każdorazowe stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników 

wykonujących czynności które polegają na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu usług na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 

00/100), 

n) za każdorazowe stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudniania osoby bezrobotnej 

wykonującej czynności, które polegają na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu usług na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 

00/100). (jeżeli dotyczy) 

o) jeżeli Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych nie złoży Zamawiającemu  protokołu, o 

którym mowa w § 6 w pkt. 6-8, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. 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. 

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

określonych niniejszą umową. 

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

6. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody Zamawiający może 
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dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Jeżeli na Zamawiającego zostanie nałożona kara przez uprawniony organ, spowodowana 

nienależytym utrzymaniem stanu sanitarno-epidemiologicznego w pomieszczeniach 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie i zawinionych przez Wykonawcę, to Zamawiający 

potrąci kwotę kary z wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty kar nałożonych przez organy 

kontrolujące na Zamawiającego w wyniku kontroli.  

 

§ 12. 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 lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, 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 

Wykonawcy w terminie 7 dni od uzyskania wiadomości o otwarciu likwidacji, 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. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

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

Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.   

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; 

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 organizacyjna dotycząca transportu czystej i brudnej bielizny. 

7. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
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właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Informacja odnośnie ochrony danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

a. administratorem danych osobowych Wykonawców jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. 

med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa; 

b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za                      

pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl; 

c. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której    stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

d. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz  administratora 

(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 

zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych            osobowych); 

e. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

f. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie            

administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

a. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu                  

przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

b. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec          

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego; 

c. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

d. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o             

Państwa dane osobowe. 

§ 14. Załączniki do umowy 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część A i B) 

3. Załącznik nr 3 – Plan Higieny dla Oddziału Neurologii 

4. Załącznik nr 4 – Protokół odbioru wykonania usługi za miesiąc 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 

6. Załącznik nr 6 – Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - sala chorych-izolatka 

7. Załącznik nr 7 – Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji – sanitariaty 

8. Załącznik nr 8 – Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - gabinet zabiegowy 

9. Załącznik nr 9 – Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji – kuchnia 

10. Załącznik nr 10 – Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - pracownia EEG 

11. Załącznik nr 11 – Wzór kontrolki mycia i dezynfekcji - pokój badań 
  
        WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

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

 

 

Zaakceptowano pod względem: 
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1. Formalno-prawnym: .......................................  

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

3. Merytorycznym: ………………………………………… 


