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-Projekt- 
 
 
 

UMOWA nr …../2020/ZP 
(zwana dalej „Umową”) 

zawarta w Pile w dniu ………………..  roku 
pomiędzy: 
Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica 
64–920 Piła, ul. Rydygiera 1 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS …………………. – Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
REGON 001261820   NIP 764-20-88-098 
który reprezentuje: 
……………………………………………… 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS ……….– Sąd Rejonowy  
w ,  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
kapitał zakładowy w wysokości  zł 
REGON   NIP  
 
wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) 
REGON: …………   NIP: …………….. 
którą reprezentuje: 
................................................................... 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego 
pod hasłem „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach 
szpitalnych i administracyjnych, utrzymania terenów zielonych, transportu wewnętrznego, 
współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z przejęciem w trybie 
art. 231 KP pracowników Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica” II, 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. 
U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w 

pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, utrzymania terenów zielonych, transportu 
wewnętrznego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z 
przejęciem w trybie art. 231 KP pracowników Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława 
Staszica.  

2. Wykaz powierzchni objętych usługą stanowi Załącznik  A do Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 
do SIWZ).  

3. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy, sposób ich wykonania oraz sposób 
weryfikacji wykonywanych lub wykonanych usług został określony w opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne będą w 
szczególności spełniały wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym w szczególności przepisów obowiązujących publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej oraz Planie Higieny obowiązującym dla Zamawiającego i w pełnym zakresie tam 
opisanym. Plan Higieny stanowi Załącznik B do niniejszej umowy.  
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5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian 
przepisów prawa, Planu Higieny lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących 
świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeo, postępowania z 
materiałem skażonym. 

6. Usługa świadczona przez Wykonawcę będzie zgodna z systemem zarządzania jakością ISO 9001 lub 
równoważnym. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest utrzymywad 
potwierdzenie posiadanych certyfikatów potwierdzających spełnienie tego wymogu. 

7. Wykonawca zapewni do wykonania usługi przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu obsługę  
koordynatora, którego obowiązkiem będzie przyjmowanie telefoniczne zgłoszenia w zakresie usługi 
utrzymania czystości i higieny od pracowników szpitala i koordynowad wykonanie usługi zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. Wymagane jest, aby realizacja zlecenia zgłaszanego telefonicznie 
przez Zamawiającego była wykonana niezwłocznie 

§ 2 
Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeo Zamawiającego, w których 
będzie realizowany przedmiot umowy. Wykonawca akceptuje fakt, że częśd pomieszczeo 
Zamawiającego będzie udostępniana do wykonania usługi wyłącznie pod nadzorem pracownika 
Zamawiającego. 

§ 3 
1. Wykonawca przejmie na podstawie art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy  

(t.j. Dz. U, 1998 Nr 21 poz, 94 ze zm.) pracowników zatrudnionych dotychczas przez Zamawiającego 
wykonujących zadania będące przedmiotem umowy. 

2. Wykaz przejmowanych przez Wykonawcę pracowników stanowi załącznik nr 2 a i 2 b do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymad dotychczasowe warunki pracy i płacy pracowników 
wymienionych w ust. 2 przez okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. 

4. Strony umowy zobowiązane będą do przekazania działającym na terenie Szpitala związkom 
zawodowym informacji o której mowa w Art. 261 ust. 1  Ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach 
zawodowych (t.j. 2015r. poz. 1881)”na co najmniej 30 dni przed terminem przejścia części zakładu 
pracy”. 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osobom, 
właściwie przygotowanym do prawidłowego wykonywania powierzonych zadao (dotyczy również 
kadry nadzorującej jakośd po stronie Wykonawcy), które muszą byd przeszkolone w zakresie BHP i 
ochrony przeciwpożarowej, wymaganego sposobu realizacji usługi  oraz muszą posiadad 
obowiązujące aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania powierzonych obowiązków 
, szczepienia ochronne  

2. Pracownicy Wykonawcy uczestniczący w wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązani są w 
szczególności do: 

3. - zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na 
terenie Szpitala, a których ujawnienie mogłoby narazid Zamawiającego na szkodę, 
- przestrzegania wysokiej kultury osobistej w kontaktach z personelem Szpitala, pacjentami i innymi 
osobami przebywającymi na terenie Szpitala, 
- poszanowania godności pacjenta, 
- zwrotu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów znalezionych 
w pomieszczeniach szpitalnych, 
- przestrzegania zasad określonych przez Zamawiającego dla oznakowania i ubioru pracowników 
Wykonawcy wykonujących przedmiot umowy, zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu.   

4. Wykonawca i pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy zobowiązani są stosowad się do 
bieżących zaleceo osób nadzorujących wykonanie umowy po stronie Szpitala, Zespołu Kontroli 
Zakażeo Szpitalnych, pielęgniarek epidemiologicznych, ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, 
lekarzy dyżurnych i pielęgniarek dyżurnych. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego współdziałania 
i konsultowania na bieżąco zakresu wykonywanych czynności 
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za jakośd wykonywanych usług przed organami kontroli 
wewnętrznej i zewnętrznej np. Paostwowej Inspekcji Sanitarnej.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia jednolitego schludnego ubioru roboczego i 
trwałego oznakowania stroju pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem porządku, 
czystości i higieny Szpitala, otoczenia obiektów użytkowanych przez Szpital, pracowników transportu 
wewnętrznego, oraz realizujących czynności pomocowe na potrzeby obsługi pacjentów. Wykonawca 
zapewni pracownikom identyfikatory zawierające imię i nazwisko pracownika oraz ew. inne dane wg 
potrzeb Wykonawcy, w wersji przypinanej do bluzy.  

7. Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na wysokościach mają obowiązek posiadad stosowne 
uprawnienia. 

§ 5 
1. Wykonawca najmie na podstawie odrębnej umowy i protokołu przekazania posiadane przez 

Zamawiającego wyposażenie. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy do dostarczenia 
dodatkowego wyposażenia na potrzeby realizacji usługi zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.  

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzątanych pomieszczeo Zamawiającego w trakcie 
wykonywania swych czynności i po ich zakooczeniu przed: kradzieżą, pożarem oraz innymi 
zdarzeniami losowymi mogącymi wywoład szkodę poprzez : 
- zamykanie pomieszczeo ( drzwi, okien ) 
- zabezpieczenie sprzętów i urządzeo elektrycznych , gazowych , wodnych 
- zabezpieczenie innych urządzeo pozostawionych bez nadzoru mogących wywoład szkodę. 

§ 7 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania na piśmie dostrzeżonych usterek 
technicznych lub innych uchybieo w zakresie przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy i 
przeciwpożarowych osobom wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 8 
1. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za utrzymanie 

wymaganego obowiązującymi przepisami prawnymi należytego stanu sanitarno - epidemiologicznego 
obiektów, pomieszczeo, terenów zewnętrznych i wyposażenia użytkowanych przez Zamawiającego. 

2. W przypadku kontroli stanu sanitarno - epidemiologicznego Zamawiającego, w czynnościach 
organów kontrolujących powinien uczestniczyd uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, pod rygorem 
uznania stwierdzonych przez organy kontrolujące uchybieo za zawinione przez Wykonawcę. 
 

§ 9 
1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli działalności Wykonawcy, w tym również bez 

udziału Wykonawcy, w pełnym zakresie wynikającym z Umowy oraz z wymogów określonych w SIWZ. 
2. Wykonawca w okresie 30 dni od wejścia w życie umowy zobowiązany jest do przedstawienia 

szczegółowych harmonogramów oraz założeo organizacyjnych wykonywania prac objętych Umową i 
uzyskania ich akceptacji przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca w okresie 30 dni od wejścia w życie umowy zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowych harmonogramów oraz założeo organizacyjnych wykonywania usługi, dla każdej 
jednostki organizacyjnej Szpitala i uzyskania ich akceptacji przez Zamawiającego- Zespołu Kontroli 
Zakażeo Szpitalnych.  
 

§ 10 
1. Całkowita wartośd umowy stanowi kwotę brutto w wysokości ___________________________ 

złotych, słownie zł: ___________________________ w tym podatek od towarów i usług (VAT) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości . ___________________________ zł i stanowi ona 
jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Wykonawcy za przedmiot umowy, zryczałtowane miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości: 

brutto: .................................................. 
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słownie: ................................................ 
netto ……………………………………………….. zł 
słownie: ……………………………………………… 
VAT …………………………………………………. zł 

2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie następowad w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku błędnie 
sporządzonej faktury VAT, w tym braku na fakturze klauzuli, o której mowa w ust. 4 i 5 termin 
płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu o czas, w którym doręczono prawidłowo 
sporządzoną fakturę. Za datę zapłaty uważa się dzieo uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca może wystawid fakturę raz w miesiącu. 
4. Wierzytelności, jakie mogą powstad przy realizacji Umowy u Zamawiającego w stosunku do 
Wykonawcy nie mogą byd przedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak również cesji lub przelewu bez 
pisemnej zgody Zamawiającego.  
5.Wykonawca zobowiązany jest umieścid na fakturze zapis, o którym mowa w ust. 4 oraz zapis, że 
sprzedaż dotyczy wykonania umowy nr ……… z dnia ………. 
6. Strony dopuszczają możliwośd zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie jedynie 
w przypadku zmiany: 
- stawki podatku od towarów i usług, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
7. Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron z zastrzeżeniem ust. 6 i za zgodą 
drugiej strony. Do wniosku strona powinna dołączyd uzasadnienie zmiany i jej zakresu. 
8. Druga strona może żądad przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej 
zakres. 
9. Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 6 następuje proporcjonalnie 
do zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek ww. okoliczności. Strony zgodnie 
postanawiają, iż aneks, na podstawie, którego strony uzgodnią zmianę umowy w związku ze 
zdarzeniami wskazanymi w 6, obowiązywad będzie od dnia wejścia w życie zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, która to zmiana pociąga za sobą zmianę umowy. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania czyszczonych powierzchni lub 
zakresu czynności opisanego w zał. nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku remontów lub innych 
przyczyn powodujących wyłączenie danej powierzchni z czasowego użytkowania. O zamiarze 
wyłączenia części powierzchni Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie .  
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększania lub zmniejszania zakresu usług z przyczyn 
organizacyjnych wynikających np. z procesu restrukturyzacji Zamawiającego. 
12. W przypadku zmiany polegającej na ograniczeniu w danym miesiącu umówionego zakresu 
realizacji przedmiotu zamówienia wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ulegnie 
obniżeniu o kwotę wynikającą z przemnożenia właściwej, zryczałtowanej jednostkowej ceny usługi, 
oraz faktycznej ilości powierzchni oraz/lub łóżek zmniejszonej do wykonania usługi. 

 
§ 11 

Strony ustalają następujące zasady rozliczeo : 
1. Wykonawca przedkłada fakturę za wykonanie niniejszej umowy w danym miesiącu kalendarzowym 

do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez zamawiającego protokół potwierdzający 

wykonanie usługi w każdym z miesięcy jej realizacji, zawierający zestawienie wykonanych prac w 
danym miesiącu. 
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3. Brak dostarczenia załącznika o którym mowa w § 11 ust 2 skutkowad będzie odrzuceniem faktury. 
4. W przypadku zwłoki w doręczeniu faktury lub stwierdzeniu przez Zamawiającego innych 

nieprawidłowości powodujących niemożnośd zachowania terminu rozliczenia i zapłaty, termin ten 
może ulec odpowiedniemu przesunięciu. 

 
§ 12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd odszkodowawczą za wszelkie udowodnione szkody (na 
zasadzie winy) wyrządzone Zamawiającemu oraz pacjentom Zamawiającego na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności: 
-  nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; 
- nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją 
Umowy. 

§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku, gdy: 
1.1 wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku 
likwidacji działalności Wykonawcy, 
1.2 Wykonawca narusza obowiązki opisane w § 1 ust. 5 lub § 3 lub § 18 Umowy, 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i 
będzie zawierad wskazanie przyczyny. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt. 1.2 niniejszego 
paragrafu oraz w ust. 1 pkt. 1.3 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia i obciążenia 
Wykonawcy  karą umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości Umowy brutto wskazanej w § 10 
ust. 2 Umowy.  

4. Jeżeli, w wyniku oceny miesięcznej, wykonanej na danym oddziale Zamawiającego, co 
najmniej jeden element wykonanej usługi został oceniony negatywnie – ocena negatywna 
powstaje w chwili gdy Wykonawca mimo poinformowania na piśmie przez Zamawiającego o 
uchybieniu takowe uchybienie popełnia, o czym świadczy druga pisemna informacja, to 
Zamawiający może nałożyd karę w wysokości 2 % wynagrodzenia miesięcznego (brutto) 
całości wartości usługi należnego za miesiąc, na który była dokonywana ocena.Zamawiający 
po zakooczeniu każdego miesiąca dokonuje w formie pisemnej oceny jakości usług świadczonych 
przez Wykonawcę. Warunki, zakres i częstotliwośd kontroli określa Załącznik nr  …  do niniejszej 
umowy – Regulamin kontroli jakości: „Opis przedmiotu Zamówienia w  punkcie: „Kontrola jakości”. 
Za ocenę negatywną realizacji usługi dla poszczególnych obszarów w okresowej kontroli  (załącznik 
Protokoły kontroli) Zamawiający uznaje uzyskanie ogólnej oceny poniżej 80 % . 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z czynności kontrolnych zostanie sporządzony 
każdorazowo w obecności przedstawiciela Wykonawcy „Protokół usługi niezgodnej” wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku stwierdzenia zaniedbao Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu karę umowną:  

a. jeżeli, w wyniku oceny miesięcznej, za każdy  oddział, jednostkę organizacyjną 
wykonana usługa zostanie oceniona negatywnie – kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
miesięcznego (brutto) całości wartości usługi za miesiąc, za który była dokonywana ocena,   
b. w przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie zaniedbao nie stanowiących 
zagrożenia epidemiologicznego, mimo wezwania przez  Zamawiającego lub Zespół Kontroli Zakażeo 
Szpitalnych Zamawiającego– w wysokości 500 zł za każde zaniedbanie, 
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c. Maksymalna łączna wysokośd kar umownych naliczonych w oparciu o ust. 4 i 5 
niniejszego paragrafu w danym miesiącu nie może przekroczyd 3% miesięcznej wartości brutto 
umowy; 
d. jeżeli wykonawca w całości nie świadczy usługi – w wysokości 100 % wynagrodzenia 
miesięcznego (brutto) całości wartości usługi za miesiąc, w którym usługa powinna byd świadczona.” 
 

6. Pracownicy Wykonawcy bądź inne osoby działające na jego rzecz nie mogą palid tytoniu, zażywad 
środków odurzających, spożywad alkoholu lub pozostawad pod wpływem środków odurzających lub 
alkoholu w chwili wykonywania obowiązków składających się na wykonywanie usług na podstawie 
umowy w siedzibie Zamawiającego pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
kary umownej w wysokości 500,00 (słownie: piędset) złotych za każde przewinienie odrębnie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokośd kar 
umownych, do górnej granicy wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w 
kodeksie cywilnym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% całkowitej 
wartości Umowy brutto wskazanej w § 11 ust.1 jeśli Wykonawca nie rozpocznie realizacji usług 
opisanych w SIWZ w 31 dniu od podpisania Umowy.  

 
§ 14 

1. W celu zabezpieczenia roszczeo Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim wyborem) 
zgodnie z art. 147- 151 ustawy PZP w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, z 
zastrzeżeniem postanowieo ust. 2 poniżej. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 
weksli z poręczeniem wekslowym banku, a także przez ustanowienie zastawu rejestrowego oraz 
zastawu na papierach wartościowych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie _____________________________________________ 
 

§ 15 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian 

okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzied w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpid od Umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 
Wykonawca nie rozpocznie realizacji usług opisanych w SIWZ w 31 dni od podpisania Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierad uzasadnienie. 

§ 16 
Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy, od dnia ______________ do dnia ______________ 

 
§ 17 

Wszelkie zmiany postanowieo niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowieo Umowy. 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązany będzie w całym okresie realizacji Umowy posiadad aktualną polisę 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną min. 
500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyd Zamawiającemu każdorazowo w terminie 7 dni po zawarciu 
kolejnej umowy ubezpieczenia na kolejny okres pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 Prawo rozwiązania Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej przysługuje także Zamawiającemu w 
przypadku zmniejszenia kwoty ubezpieczenia poniżej wartości opisanej w ustępie poprzedzającym 
niniejszego paragrafu.  
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3. Każda ze stron może wypowiedzied umowę z ważnych powodów z zachowaniem 6 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.” 
 

§ 19 
1. Stosownie do treści przepisu art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówieo 
publicznych Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z poźn. zm.). 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 15 ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a)żądania oświadczeo i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnieo w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 
b)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 15 ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierad w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostad zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. 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 byd 
możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeo, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

§ 20 
 
W przypadku wejścia w życie nowych przepisów, w tym wynikających z członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej w czasie obowiązywania Umowy, Wykonawca dostosuje standardy utrzymania czystości 
do norm , jakie obowiązywad będą po tej dacie. 
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§ 21 
 

Spory mogące wyniknąd ze stosunku objętego Umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie rzeczowo 
właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

§ 22 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy zamówieo 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) oraz kodeksu 
cywilnego. 

§ 23 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
 

 
 
Wymienione poniżej Załączniki stanowią integralną częśd Umowy i są podpisane przez przedstawicieli 
Stron: 
- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami A-H 
- Załącznik nr 2 – wykaz przejmowanych na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy pracowników  
zatrudnionych u Zamawiającego ; 
- załącznik nr 3 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
- załącznik nr 4 – zobowiązanie wraz z instrukcją bezpieczeostwa i higieny prac. 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 


