Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy dla zad. 2

Umowa nr ………
zawarta w dniu ................... pomiędzy:
Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100
Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008951, reprezentowanym przez
zastępującą Dyrektora – Marzannę Wojtczak-Słowikowską zwanym w dalszej części
umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
.......................................... z siedzibą w ......................., ul. ............................, NIP: ………….,
REGON: …………….w imieniu której działa: ...........................................................................
......................................................................... zwaną w dalszej części umowy
WYKONAWCĄ.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania
pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia (WOTUiW) w Opolu, ul. Głogowska 25B, 45-315 Opole, o powierzchni
580 m2.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą umową,
złożoną ofertą z dnia ………….. oraz dokumentacją przetargową, tj. ogłoszeniem o
zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z
załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
§2
Wymagania ogólne dotyczące sposobu wykonania zamówienia
1. Sposób wykonania usługi, jak również zastosowane w związku z nim technologie i
rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów obowiązujących podmioty
lecznicze.
2. Oferowane technologie i rozwiązania organizacyjne nie mogą pogarszać dotychczasowych
standardów w przedmiocie zamówienia stosowanych przez Zamawiającego określonych w
zakresie usług i specyfikacji.
3. Wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy nastąpi przy zastosowaniu
systemu sprzątania typu „mop jednego kontaktu” charakteryzującego się:
1) stosowaniem mopów i ściereczek syntetycznych, wykonanych z mikrowłókien wysokiej
jakości, traktowanych jako mopy i ściereczki jednego kontaktu,
2) wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które będzie stosował Wykonawca muszą posiadać
szerokie spektrum działania (B,V,F,Tbc), spełniać wymogi przewidziane obowiązującym
prawem,
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3) środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy, winny być zatwierdzone przez Zamawiającego przed
rozpoczęciem świadczenia usługi i muszą posiadać, odpowiednio do ich rodzaju, następujące
dokumenty:
a) charakterystyki substancji niebezpiecznej,
b) wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych / zgłoszenie do rejestru medycznego / pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót
produktem biobójczym.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić listę środków stosowanych do dezynfekcji,
dezynsekcji do uprzedniego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Przedstawienie ma nastąpić przed pierwszym przystąpieniem do
wykonywania usługi oraz niezwłocznie po zmianie stosowanych środków.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze
zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, wymogów dotyczących
stosowanych preparatów, środków i urządzeń, a także do wdrożenia wszelkich zmian zasad
dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń i
postępowania z materiałem skażonym.
6. Wykonawca będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w
ramach świadczonej usługi.
7. Na zasadach ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu umowy, jakość
wykonywanych czynności będzie podlegała comiesięcznej ocenie przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
8. Strony umowy udostępnią sobie wzajemnie protokoły z kontroli przeprowadzanych przez
organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne, a także dokumenty obejmujące
zalecenia przedstawione przez te organy lub instytucje, dotyczące usługi stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy.
9. Szczegóły techniczne i logistyczne nie wpływające na zakres praw i obowiązków stron
określonych w niniejszej umowie, zostaną przez strony skonkretyzowane w terminie
późniejszym. Strony zobowiązują się zgodnie współdziałać w celu dopracowania tych
szczegółów.
10. Nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonywania usługi z określeniem czasu
wykonywania czynności.
11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca będzie mógł wprowadzić nowocześniejsze
technologie wykonywania usługi, o ile nie spowoduje to zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
12. Przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w
pomieszczeniach czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy
w obiekcie WOTUiW.
§3
Wymagania co do personelu Wykonawcy
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy przy
wykorzystaniu należycie wykwalifikowanego i dostatecznie licznego personelu
zapewniającego poprawne wykonanie usługi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże
dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy (osoby
sprzątające).
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności w ramach
przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu (zawierające imię i
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
oraz zakres obowiązków pracownika),
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogu,
3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy.
5. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących
czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu nowego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje
w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych w
ust. 4 i 5, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w
wysokości 500,00 zł brutto.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu zobowiązany będzie posiadać:
1) zunifikowaną odzież ochronną; Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w
wyborze koloru tej odzieży,
2) identyfikatory imienne.
9. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem
usługi na terenie Zamawiającego, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na
szkodę,
2) poszanowania godności pacjentów i uprzejmości w kontaktach z pacjentami, personelem
oraz innymi osobami przebywającymi na terenie Zamawiającego,
3) zwrotu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów
znalezionych w pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia w Opolu,
4) przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu.
§4
Usługa specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji w
pomieszczeniach Zamawiającego
1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie, z użyciem własnych
urządzeń, środków czystości i środków dezynfekcyjnych, do:
1) utrzymania w czystości wszystkich podłóg, ścian zmywalnych, drzwi, lamp
oświetleniowych, mebli, wycieraczek i wykładzin znajdujących się na terenie WOTUIW
Opole i klatki schodowej;
2) dezynfekcji powierzchni pomieszczeń: oddziału dziennego- raz w tygodniu, gabinetu
zabiegowego, lekarskiego i toalet - codziennie.
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3) zapewniania czystości w toaletach, dostarczania i uzupełniania na bieżąco do toalet
środków czystości i higienicznych (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, kostki i szczotki do
WC, worki na odpady);
4) mycia okien raz na kwartał.
5) opróżniania kubłów, wynoszenia śmieci i odpadów w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca do wykonania usług, o których mowa w niniejszym paragrafie wykorzystywał
będzie własny sprzęt, zapewniając jego ilość w stopniu niezbędnym do wykonania usług
zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykonawca zapewni dezynfekcję, pranie i suszenie mopów.
3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie środki dezynfekcyjne do dezynfekcji
powierzchni, środki myjące i środki do odkażania rąk.
4. Wykonawca dostarczy na bieżąco środki czystości i higieniczne (tj. mydło w płynie, papier
toaletowy, kostki i szczotki do WC, worki na odpady) do toalet i innych pomieszczeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tablic ostrzegawczych z napisem „Śliska
posadzka” w trakcie mycia ciągów komunikacyjnych i schodów. Dopuszcza się inną,
równoważną treść napisu ostrzegawczego.
§5
Warunki lokalowe świadczenia usług
1. Wykonawcy zostanie przekazane protokolarnie pomieszczenie gospodarcze.
2. Wykonawca odpowiada za stan tego pomieszczenia przez cały czas obowiązywania
umowy. W tym samym trybie pomieszczenie zostanie przekazane przez Wykonawcę po
zakończeniu umowy.
3. Zamawiający ma prawo do kontroli przekazanego pomieszczenia gospodarczego w
trakcie trwania umowy.
§6
Kontrola jakości usług
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli jakości usług świadczonych przez
Wykonawcę. W tym celu przedstawiciel Zamawiającego może asystować przy każdej
czynności wykonywanej przez przedstawiciela Wykonawcy.
2. Do oceny stosuje się skalę szkolną.
3. Strony umowy zobowiązane są każdorazowo udostępniać sobie nawzajem protokoły
kontroli przeprowadzanych przez instytucje publiczne, dotyczące świadczenia usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego i na terenie
przyległym. Strony umowy umożliwią udział przedstawiciela drugiej strony w trakcie
czynności kontrolnych.
4. Wykonawca prowadzi na bieżąco dokumentację czynności wykonywanych w ramach
świadczonej usługi. Dokumentację tę Wykonawca na bieżąco udostępnia przedstawicielowi
Zamawiającego.
§7
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymywać w mocy w okresie obowiązywania
niniejszej umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i
kontraktowej) obejmującej ściśle zakres wykonywanej przez Wykonawcę na podstawie
niniejszej umowy działalności (zgodny z przedmiotem niniejszej umowy) na sumę
ubezpieczenia co najmniej 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (ryzyka).
2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi obejmować szkody powstałe w
okresie ubezpieczenia.
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3. Stosowny dokument ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany
Zamawiającemu najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług.

jest

przedłożyć

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wartość brutto wszystkich usług objętych niniejszą umową wynosi ....................... zł,
słownie: …………………….., co daje kwotę ……………….. zł brutto miesięcznie, z
zastrzeżeniem uregulowań zawartych w § 8 ust. 8 i § 20 umowy.
2. Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z cenami podanymi
w ofercie przetargowej z dnia ……….
3. Rozliczenie wynagrodzenia odbywa się w cyklach miesięcznych na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę. Termin płatności każdej z faktur wynosi do 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za
każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
5. Zamawiający odmawia zapłaty – w zakresie stwierdzonej niezgodności - w razie
stwierdzenia niezgodności między kwotą na fakturze i dokumentami uzasadniającymi
wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku, Zamawiający przekazuje niezwłocznie
Wykonawcy uzasadnienie odmowy w formie pisemnej, zawierające wskazanie niezgodności.
6. W sytuacji określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu, termin płatności wstrzymanej
płatności rozpoczyna swój bieg po usunięciu niezgodności przez Wykonawcę.
7. Jeżeli strony – zgodnie z ofertą Wykonawcy - stosują dla części cen stawkę podatku od
towarów i usług inną niż 23%, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed wystawieniem
pierwszej faktury opinię klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego (Ośrodka
Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi) dotyczącą zasadności takiego działania.
8. Obniżenie stawki podatku od towarów i usług w zakresie usług objętych niniejszą umową
skutkuje stosownym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest, od daty wejścia w życie zmienionej stawki VAT, obliczać
wynagrodzenie przy uwzględnieniu tej nowej stawki.
§9
Forma zapłaty wynagrodzenia
1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w wysokości określonej w prawidłowo
wystawionej fakturze, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć i żądać od Wykonawcy kary umowne w następujących
przypadkach:
1) jeżeli, w wyniku oceny, dokonanej przez Zamawiającego co najmniej jeden element
wykonanej usługi został oceniony jako niedostateczny – w wysokości 1,5 % wynagrodzenia
miesięcznego (brutto) należnego za miesiąc, za który była dokonywana ocena,
2) jeżeli, w wyniku oceny, dokonanej przez Zamawiającego, co najmniej jeden element
wykonanej usługi został dwukrotnie oceniony jako niedostateczny – w wysokości 4 %
wynagrodzenia miesięcznego (brutto) należnego za miesiąc, za który była dokonywana ocena,
3) jeżeli, w wyniku oceny, dokonanej przez Zamawiającego, określony element wykonanej
usługi został, co najmniej czterokrotnie oceniony jako niedostateczny – w wysokości 10 %
wynagrodzenia miesięcznego (brutto) należnego za miesiąc, za który była dokonywana ocena,
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4) jeżeli, w wyniku oceny, dokonanej przez Zamawiającego, co najmniej połowa elementów
wykonanej usługi uzyska w danym miesiącu oceny niedostateczne – w wysokości 25 %
wynagrodzenia miesięcznego (brutto) należnego za miesiąc, za który była dokonywana ocena.
Jeżeli sytuacja określona w niniejszym punkcie powtarza się w ciągu roku kalendarzowego –
30 % wynagrodzenia miesięcznego (brutto) należnego za miesiąc, za który była dokonywana
ocena;
5) jeżeli Wykonawca w całości nie świadczy usługi – w wysokości 100 % wynagrodzenia
miesięcznego (brutto) za miesiąc w którym usługa powinna być świadczona;
6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1;
7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Kary wymienione w ustępie poprzednim podlegają sumowaniu.
3. Zamawiający ma prawo pobrać od Wykonawcy kary umowne także w przypadku
niedostarczenia w terminie określonym w § 7 polisy lub innego dokumentu potwierdzającego
zawarcie umowy ubezpieczenia albo dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej, lub jeżeli
zawarta umowa nie odpowiada treści wymaganej w § 7 umowy – w wysokości 1 %
wynagrodzenia miesięcznego (brutto) za miesiąc, w którym przypada termin doręczenia ww.
dokumentów, za każdy dzień opóźnienia.
4. Niezależnie od przypadków określonych w ustępach poprzednich Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy z
naruszeniem § 14 ust. 3 umowy - w wysokości uzyskanego przez Wykonawcę wynagrodzenia
(brutto) za 3 miesiące wstecz licząc od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wypowiedzenia przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wypowiedział umowę co prawda z
ważnego powodu, ale z powodu, który nie dotyczy Zamawiającego. Jeżeli wypowiedzenie
następuje przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania umowy, kara umowna
należy się w wysokości wynagrodzenia (brutto) za 3 miesiące, ustalonego na podstawie
złożonej przez Wykonawcę oferty.
5. Kary umowne, zastrzeżone w niniejszym paragrafie są należne niezależnie od faktu
poniesienia szkody przez Zamawiającego.
6. Zamawiający może odstąpić od zastosowania kar umownych w części lub w całości w celu
polubownego zakończenia sporu.
7. Jeżeli szkoda, jaką poniósł Zmawiający w związku ze zdarzeniem za które przewidziana
została kara umowna, przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokości szkody, na zasadach
ogólnych.
8. Jeżeli wskutek innego, niż określone w niniejszym paragrafie, działania lub zaniechania
Wykonawcy związanego ze świadczeniem usługi, Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca
jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej wysokości.
9. W przypadku, gdy Zamawiający naprawi szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, powstałą w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Wykonawcę,
Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę pokrytej szkody wraz z wszystkimi kosztami,
jakie Zamawiający poniósł w związku roszczeniem osoby trzeciej. Zamawiający może
potrącić powyższe kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. W przypadku określonym w § 14 ust. 1 pkt 3 Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia
wszelkich kar, grzywien, opłat itp. nałożonych na Zamawiającego przez organ administracji
publicznej, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za spowodowanie sytuacji stanowiącej
podstawę nałożenia kary.
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia przysługujących mu roszczeń określonych
w niniejszym paragrafie, z roszczeniami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za świadczoną
usługę.
12. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowi jednocześnie podstawę
naliczenia kar umownych oraz wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, wypowiedzenia umowy lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego, nie
pozbawia Zamawiającego roszczenia o zapłatę kar umownych.
§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
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 interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o powyższej okoliczności;
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług będących przedmiotem umowy bez
uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich; odstąpienie od umowy w tym wypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o
powyższej okoliczności;
4) w razie konieczności dwukrotnego lub więcej dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub w razie konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy; odstąpienie w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od daty dokonania drugiej bezpośredniej zapłaty kwoty
należnej podwykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z
umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego – Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
daty upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2, nastąpi z winy Wykonawcy.
§ 12
Wykonanie zastępcze
1. W razie nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w całości przez co najmniej jeden
dzień Zamawiający może powierzyć wykonanie usługi innemu podmiotowi, na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu wykonania usługi.
2. Koszt wykonania usługi zastępstwa Zamawiający przedstawia Wykonawcy i potrąca z
najbliższej faktury.
§ 13
Czas trwania umowy
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Umowę zawiera się na czas określony od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
§ 14
Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa, a w tym w szczególności w następujących przypadkach:
1) jeżeli, w wyniku oceny, o której mowa w § 6, określony element wykonanej usługi został,
co najmniej czterokrotnie, oceniony jako niedostateczny,
2) jeżeli, co najmniej dwukrotnie zaistniała sytuacja, w której w wyniku oceny, o której mowa
w § 6, co najmniej połowa elementów wykonanej usługi uzyska w danym miesiącu oceny
niedostateczne,
3) jeżeli organ administracji publicznej zastosował wobec Zamawiającego lub Wykonawcy
karę z powodu naruszenia przepisów sanitarno – epidemiologicznych lub innych mających
zastosowanie do świadczonych usług, a Wykonawca nie wykonał zaleceń pokontrolnych,
chyba że Wykonawca nie ponosi winy za spowodowanie sytuacji stanowiącej podstawę
nałożenia kary,
4) jeżeli Wykonawca nie okaże w ciągu miesiąca od zawarcia niniejszej umowy polisy
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 niniejszej umowy albo nie zawrze umowy
ubezpieczenia, o której mowa w § 7 ust. 1 w którymkolwiek okresie obowiązywania
niniejszej umowy, doprowadzi do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed terminem także z
powodu nie zapłacenia składki albo zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej o treści nie odpowiadającej postanowieniom § 7.
2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 następuje ze skutkiem natychmiastowym.
3. Z ważnych powodów, w tym jeżeli Zamawiający zwleka z płatnością wynagrodzenia przez
okres dwóch miesięcy następujących kolejno po sobie, Wykonawca może wypowiedzieć
umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca
kalendarzowego.
§ 15
Podwykonawstwo
1. Wykonawca oświadcza, że usługi objęte przedmiotem umowy wykona samodzielnie – bez
udziału Podwykonawców / przy pomocy Podwykonawców*.
2. Usługi objęte przedmiotem umowy Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy po
spełnieniu warunków określonych w pzp oraz niniejszej umowie.
3. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą, a
następnie podpisaną umowę.
4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców Wykonawca
i Podwykonawca będą ponosić wobec Zamawiającego pełną solidarną odpowiedzialność za te
prace.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
6. Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
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7. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pzp,
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.
8. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:
1) zakres prac do wykonania,
2) termin realizacji,
3) wynagrodzenie (zgodnie z obowiązującym prawem)
4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia
faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
5) zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego
Podwykonawcy
lub
dalszemu
Podwykonawcy, którzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
są roboty budowlane lub,
b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez
odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o
podwykonawstwie.
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:
1) zapisów uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac
wykonanych przez Podwykonawcę;
2) zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast
przystąpienie do realizacji prac przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie później niż 14 dni przed jej
zawarciem. W przypadku przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę konieczne jest dołączenie zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z umową zawartą
między Zamawiającym a Wykonawcą.
12. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń,
uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
13. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie spełniającej określonych w
SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
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umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie
później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usług przez Podwykonawcę.
15. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że
zaakceptował tę umowę.
16. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 dni, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł.
17. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
18. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w
terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
19. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
20. Do zmian postanowień umów o Podwykonawstwo stosuje się zasady mające
zastosowanie przy zawieraniu umowy o Podwykonawstwo.
21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w
danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy, lub dowody powinny
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
22. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
23. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.
24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
25. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte
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wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 23 i 24 uwag,
które potwierdziłyby niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robót.
27. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawców.
§ 16
Zakaz cesji
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.
§ 17
Stosowanie aktów prawnych w sprawach nieuregulowanych umową
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych powszechnie
obowiązujących.
§ 18
Klauzula salwatoryjna
W razie, gdy którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne wskutek niezgodności z
przepisem powszechnie obowiązującego prawa, umowa wiąże strony w pozostałym zakresie.
Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji mających na celu zastąpienie nieważnego
postanowienia prawidłowym.
§ 19
Sąd właściwy
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Modyfikacje zakresu usługi
Z ważnych przyczyn organizacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do
zmniejszenia ogólnej powierzchni objętej usługą. Wówczas Wykonawcy należy się
wynagrodzenie uwzględniające modyfikację powierzchni.
§ 21
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę treści umowy jeśli:
1) zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,
2) podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w
szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają
zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w
ofercie,
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3) w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego
strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy.,
4) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności stawek podatku VAT. W przypadku zmiany stawek podatku VAT,
zmianie ulegną kwoty podatku VAT i ceny brutto, ceny netto pozostaną niezmienne i
obowiązują przez cały czas trwania umowy,
5) konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w ogłoszeniu, tj. w przypadkach, w których konieczność wprowadzenia takich
zmian wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, a w szczególności, spowodowanych zmianami organizacyjnymi u
Zamawiającego, zaakceptowanymi w formie prawem przewidzianej przez organ założycielski
albo zmianami organizacyjnymi spowodowanymi zleceniem udzielania świadczeń
zdrowotnych podwykonawcom.
§ 22
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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