
Umowa 

w dniu ................. ……………………..2015 roku w Pabianicach została zawarta umowa pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  PABIAN-MED z siedzibą w:  

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12,  

NIP:731-100-34-93,  REGON: 000645292, KRS: 0000001111  

reprezentowanym przez:  

Dyrektora -                                                                           

 zwanym dalej “Zamawiającym”,  a 

................................................................... ………………………………………………………………………………… 

..........................................................................................................................................................  

z siedzibą  

w: .................................................................. ……………………………………………………………………………… 

NIP ............................................ REGON ......................................... KRS ....................................... 

reprezentowanym przez:  

.........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi kompleksowego utrzymania czystości w 

obiekcie Zamawiającego (utrzymania bieżącej czystości oraz zapewnienie środków 

higienicznych) określonej w specyfikacji istotnych warunków – opis przedmiotu zamówienia.  

2. Usługi będą świadczone w całości w oparciu o surowce, materiały i narzędzia nabyte przez 

Wykonawcę.  

3. Miejscem wykonywania usługi jest obiekt należący do Zamawiającego: budynek w 

Pabianicach przy ul. Kilińskiego 10/12.  

§ 2. 

1. Do bieżących kontaktów i współpracy w zakresie realizacji usług objętych niniejszą umową 

oraz ich kontroli strony wyznaczą swoich upoważnionych pracowników:  

ze strony Zamawiającego:  

1 / Przełożona Pielęgniarek; …………………………………………………………………………………………… 

ze strony Wykonawcy:  

1/ ....................................................................................................  

2/ .....................................................................................................  



§ 3. 

Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od poniedziałku do piątku w 

godzinach pracy placówki zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z § 1 

umowy;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia / zapewnienia środków czystości i narzędzi 

dla personelu sprzątającego;  

3. Wykonawca zapewni swoim pracownikom: ubrania ochronne, badania profilaktyczne i 

sanitarno – epidemiologiczne;  

4. Wykonawca wskaże pracownika do nadzoru i koordynacji prac ekip sprzątających.  

 

§ 5. 

Miesięczna wartość usługi wynosi:............................. netto + ............% VAT = .......................... 

 brutto. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(słownie brutto: ....................................................................................................................... ).  

§ 6. 

1. Koszty wody i prądu niezbędne do wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy ponosi 

Zamawiający.  

§ 7. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za usługi objęte umową po 

doręczeniu faktury.  

2. Wykonawca wystawia fakturę w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Okresem 

rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury.  

4. Rozliczenie zamówienia odbywać się będzie w polskich złotych.  

5. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

6. Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 8. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony:   

36 miesięcy od dnia01 lutego 2015 roku do dnia  31 stycznia 2018 roku.  

 

 

 



§ 9. 

1. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest on obowiązany do 

ponownego należytego wykonania danej czynności.  

2. W razie niewykonania umowy przez Wykonawcę jest on obowiązany do jej wykonania.  

3. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł za każdy 

dzień, w którym usługi nie były świadczone w pełnym zakresie.  

4. W razie niewykonania lub ponownego należytego niewykonania danej czynności zgodnie z 

zapisami ust. 1 i 2 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie danej czynności osobom trzecim.  

5. W takim przypadku Wykonawcę obciąża różnica w cenie wykonania usługi przez osobę 

trzecią oraz kara umowna w wysokości  500 zł za każdy dzień, w którym usługi były 

wykonywane przez osobę trzecia.  

6. W razie ukarania Zamawiającego karą pieniężną przez organy kontrolne (na przykład nadzór 

sanitarny) z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi powierzonej 

niniejszą umową Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się pokryć poniesione przez 

Zamawiającego z tego tytułu koszty.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne oraz prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań sanitarno– epidemiologicznych, 

jak też przepisów BHP i p-poż.  

2. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do przeprowadzania kontroli wykonywanej usługi 

(czy jest wykonywana zgodnie z postanowieniami umowy), a w szczególności:  

a) czy sprzątane są wszystkie pomieszczenia,  

b) czy wykonywane są wszystkie czynności wchodzące w zakres sprzątania,  

c) czy do sprzątania używane są odpowiednie oraz dopuszczone do obrotu środki,  

d) czy sanitariaty są wyposażane oraz na bieżąco uzupełniane w wymagane środki  

higieny, a także czy środki te zostały dopuszczone do obrotu.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za ewentualne wyrządzone szkody.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w kolejnych latach obowiązywania  umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na 2 tygodnie przed terminem zakończenia 

dotychczasowych umów ubezpieczenia.  

5. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie należności za szkodę 

spowodowaną przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich na zasadzie 

regresu.  

§ 11. 

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, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.   

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku VAT; zmiana stawki podatku następuje z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego zmieniającego stawkę, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

b) zmiany wielkości powierzchni sprzątania i dezynfekcji oraz zmiany zakresu i częstotliwości  

c) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; 

d) zmiany osób wskazanych we wzorze umowy; 

e) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez 

Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; 

§ 12 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawcę obowiązują niżej wymienione formy odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy w postaci kar umownych, z zastrzeżeniem 

ust. 4 niniejszego paragrafu, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1.1. z tytułu nie wykonania w wyznaczonych terminach usług w określonych w pkt III  SIWZ która jest 

integralną częścią niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 5 za każdy 

dzień opóźnienia;  

1.2. za otrzymanie drugiego i każdego następnego negatywnego protokołu kontroli czystości 

pomieszczeń, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia pkt III ppkt. 2 SIWZ– w wysokości 2% 

wartości brutto wymienionej § 5  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca  zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 5, 

niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur (rachunków).  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 13. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a w tym opis przedmiotu zamówienia;  

2. oferta, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

§ 14. 

1. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy rozpatrywane będą przez sąd  

właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  

każdej ze stron.  

 

WYKONAWCA                                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY  

 


