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W następstwie wyboru przez Zamawiającego Dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowego utrzymania
czystości terenów placówek Zamawiającego w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2017
r.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących placówkach Zamawiającego:
1) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim,
2) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim,
3) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim,
4) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim.
3. Zamawiający jako dni realizacji usługi przewiduje dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Sprzątanie będzie
prowadzone po godzinach pracy placówek, aby nie zakłócać ustalonego porządku pracy w przychodniach.
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Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje cztery standardy utrzymania powierzchni wewnętrznych placówek:
1) Obszar ścisłej czystości medycznej charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu
czystości fizycznej i bakteriologicznej.
2) Obszar zwykłej czystości medycznej charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu
czystości fizycznej oraz średniego standardu czystości bakteriologicznej;
3) Obszar ścisłej czystości fizycznej charakteryzujący się utrzymaniem wysokiego standardu czystości fizycznej
przy zachowaniu czystości bakteriologicznej wyłącznie na wskazanie pisemne Zamawiającego;

4) Obszar czystości ogólnej charakteryzujący się utrzymaniem podstawowego standardu czystości przy
zachowaniu czystości
bakteriologicznej tylko w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach.
Dodatkowe wymogi dotyczące utrzymania poszczególnych stref i rodzajów pomieszczeń przypisanych do
danego standardu zawiera siwz stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. W ramach sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących robót:
1) codzienne zbieranie odpadów dookoła budynków,
2) zamiatanie chodników i dróg dojazdowych z częstotliwością 2 razy na tydzień (z wyłączeniem okresu
zimowego),
3) odchwaszczanie chodników 2 razy w roku (czerwiec – 1x; wrzesień – 1 x),
4) koszenie trawy 6 razy do roku w okresie wegetacji (maj – 2x; czerwiec – 1x; lipiec – 1x; sierpień – 1x;
wrzesień – 1x; za wyjątkiem m-ca maja odstępy między koszeniami nie krótsze niż 21 dni), wraz z
zapewnieniem niezwłocznego wywozu skoszonej trawy,
5) usuwanie opadłych liści (w okresie jesiennym wrzesień - grudzień; 2 razy na rok) wraz z zapewnieniem ich
niezwłocznego wywozu,
6) w okresie zimowym usuwanie nadmiaru śniegu z zewnętrznych ciągów komunikacyjnych – codziennie przed
otwarciem
przychodni, a razie konieczności nawet kilka razy w ciągu dnia (wyposażenie w środki antypoślizgowe jak
piasek, sól lub mieszanki leży po stronie Wykonawcy), przy czym pojęcie „codziennie” należy traktować zgodnie
z wykładnią uzgodnioną
przez Strony w treści ust.3 niniejszego paragrafu,
7) w okresie zimowym usuwanie sopli z zadaszeń (na bieżąco w zależności od potrzeb),
8) przycinanie żywopłotu przy Przychodni nr 2 jeden raz w roku,
9) porządkowanie pomieszczenia na odpady komunalne wraz z jego dezynfekcją min. raz w miesiącu (dla
Przychodni nr 3 oraz 4).
6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć wszystkie usługi przewidziane umową z zachowaniem najwyższej
staranności, wysokiego poziomu profesjonalizmu oraz dbałości o mienie Zamawiającego. Sposób postępowania
z każdą z czyszczonych powierzchni nie może odbiegać in minus względem wzorca postępowania zwyczajowo
przyjętego przy utrzymaniu danego rodzaju powierzchni, w przeciwnym razie zostanie uznany jako niedbalstwo
stanowiące naruszenie zobowiązania umownego. Szczegółowe zalecenia metodologiczne dotyczące utrzymania
niektórych powierzchni zostały uwzględnione w pkt 5 siwz, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i
mają moc obowiązującą.
§2
1. Przewidywana łączna powierzchnia do utrzymania czystości po zsumowaniu wszystkich placówek określonych
w § 1 ust.2 umowy wynosi ok. 5.180 m2 (bez obmiaru terenów zewnętrznych).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania czyszczonych powierzchni w przypadku
remontów lub innych przyczyn powodujących czasowe wyłączenie danej powierzchni z użytkowania.
Zamawiający może również wyłączyć z utrzymania czystości część powierzchni wewnątrz budynków bez
podania przyczyn. O zamiarze wyłączenia części powierzchni Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.
§3
1. Podczas wykonywania pracy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad BHP. Szkody osobowe i
rzeczowe wynikające z nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy zasad BHP obciążają wyłącznie
Wykonawcę.

2. Wszystkie stwierdzone podczas wykonywania pracy awarie i usterki, także spowodowane przez Wykonawcę,
należy bezzwłocznie zgłaszać upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego.
3. Każdorazowe użytkowanie sprzętu mogącego powodować wyłączenie bezpiecznika instalacji elektrycznej
wymaga, po zakończeniu czynności, bezwzględnego sprawdzenia, czy w budynku nie występuje przerwa w
dostawie energii elektrycznej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie pracowników przychodni.
4. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad segregacji odpadów medycznych zgodnie z zasadami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi (Dz.U. z 2010r. nr 139, poz. 940), w szczególności do selektywnego gromadzenia odpadów
zakaźnych, specjalnych i pozostałych, zachowania kolorystyki oznaczeń worków do gromadzenia odpadów oraz
zasad wewnętrznego i zewnętrznego transportu odpadów medycznych i przygotowania ich do utylizacji.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wyrywkowej kontroli wykonywania prac w każdym momencie
obowiązywania umowy.
2. W ramach wewnętrznych kontroli wykonywanych przez Zamawiającego może on zlecić wykonanie badania
bakteriologicznego sprzątanych pomieszczeń lub badania chemicznego używanych do utrzymania czystości
środków czystości lub dezynfekcji.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w każdym czasie zastrzeżeń co do sposobu wykonywania
usługi, wraz z możliwością wskazania uchybień i przedstawienia zakresu wymaganej modyfikacji. W razie braku
takiego zastrzeżenia Wykonawca sam przygotowuje propozycje zmian sposobu wykonania usługi. Zastrzeżenia
co do sposobu wykonywania usługi mogą dotyczyć w szczególności stosowania przez Wykonawcę środków
czystości/dezynfekcji/higieny o właściwościach gorszych niż próbki dołączone do oferty.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (również finansową) wynikającą ze złej jakości wykonania usługi,
np.: za negatywne wyniki kontroli zewnętrznych prowadzonych przez uprawnione podmioty (dodatnie wyniki
badań bakteriologicznych ws. skuteczności mycia i dezynfekcji, potwierdzenia nieprawidłowego stężenia
roztworu dezynfekcyjnego i in.).
§5
1. Wykonawca musi być wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonania
przedmiotu zamówienia, m.in. wózki do mycia i dezynfekcji (w tym w systemie zamkniętym), maszyny do
dezynfekcji parą, maszyny do szorowania i polerowania powierzchni, odkurzacze do zbierania na mokro,
systemy do mopowania itp., a także urządzenia do utrzymania terenów zewnętrznych, m.in. kosiarki spalinowe,
dmuchawy do liści, nożyce spalinowe do żywopłotu oraz drobny sprzęt podręczny (miotły, grabie, szufle, łopaty
itp.). Uchybienia w realizacji zamówienia wynikające z niedoborów sprzętowych lub wadliwości wyposażenia
obciążają wyłącznie wykonawcę i nie będą traktowane jako okoliczność łagodząca negatywne umowne skutki
uchybień.
2. Środki czystości, higieny oraz preparaty dezynfekcyjne używane do świadczenia usługi winny być tożsame
z próbkami dostarczonymi do oferty, a w przypadku zastosowania innych środków nie mogą one mieć
właściwości gorszych niż środki, których próbki dostarczono wraz z ofertą. Środki winny być zatwierdzone przez

Zamawiającego za zgodność z wymaganiami prawnymi i warunkami siwz i uwzględnione w wykazie preparatów
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zawnioskowania zmiany środka
dezynfekującego, środka czyszczącego lub środka higieny, przedkładając pisemną informację Wykonawcy wraz
z określeniem powodu wnioskowanej zmiany.
4. Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne, środki czyszczące, mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier
toaletowy, środki zapachowe do WC, worki na odpady oraz pojemniki jednorazowe na odpady leży wyłącznie w
gestii Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do stałego uzupełniania ww. zasobów w zależności od potrzeb.
Powtarzające się nie uzupełnienie materiałów może być uznane za uchybienie warunkom umowy i skutkować
naliczeniem kary umownej.
5. Zaopatrzenie w pojemniki twardościenne na odpady ostre oraz pojemniki na odpady wielokrotnego użytku
leży w gestii Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca powierza wykonywanie

usług

utrzymania czystości osobom właściwie

przygotowanym

merytorycznie (warunek ten dotyczy też kadry nadzorującej). Pracownicy Wykonawcy zostali przeszkoleni
w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i użytkowania maszyn (jeśli dotyczy) oraz posiadają odpowiednie
badania i szczepienia ochronne.
2. Wykonawca odpowiada w całości za zapewnienie takiej ilości pracowników obsługujących każdą z placówek,
która gwarantować będzie prawidłową i zgodną z siwz realizację przedmiotu umowy. Uchybienia w realizacji
zamówienia wynikające ze zbyt małej liczby osób oddelegowanych do pracy w danej placówce obciążają
wyłącznie Wykonawcę, a niedobory kadrowe nie będą stanowiły okoliczności łagodzących negatywne umowne
skutki uchybień.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego przeszkolenia pracowników wykonujących usługi utrzymania
czystości w warunkach zwiększonego zagrożenia sanitarnego (np. zagadnienia dezynfekcji sprzętu medycznego,
dezynfekcji pomieszczeń o wysokim zagrożeniu sanitarnym, postępowania z materiałem skażonym itp.)
Uchybienia wynikające z niedostatecznej wiedzy pracowników o pracy w warunkach zagrożenia sanitarnego lub
z niedostatecznego nadzoru nad tymi pracownikami obciążają wyłącznie wykonawcę, a niewiedza pracowników
lub brak ich kierunkowego przeszkolenia nie będą stanowiły okoliczności łagodzących negatywne umowne
skutki uchybienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w każdym czasie zastrzeżeń odnośnie osób realizujących
usługę utrzymania w czystości wraz z możliwością wskazania uchybień (kompetencyjnych, szkoleniowych,
personalnych itp.). W przypadku zasadności zastrzeżeń Wykonawca niezwłocznie zaproponuje inne osoby do
wykonywania usług utrzymania w czystości.
5. Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia wykonywania usług osobom właściwie przygotowanym
merytorycznie (dotyczy też kadry nadzorującej). Wymaga się stosownych przeszkoleń w zakresie BHP i ochrony
przeciwpożarowej oraz posiadania odpowiednich badań i szczepień ochronnych.
6. Ilość osób sprzątających powinna być ściśle dostosowana do wielkości i potrzeb placówek. Uchybienia
w realizacji zamówienia wynikające ze zbyt małej liczby osób sprzątających daną placówkę obciążają wyłącznie
wykonawcę i nie będą stanowiły okoliczności łagodzącej negatywne umowne skutki uchybień.

7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku zawarcia umowy o pracę z osobami wykonującymi czynności
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§7
1. W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający udostępni mu do korzystania
specjalnie wydzielone schowki na narzędzia i materiały. Pomieszczenia te zostaną udostępnione wyłącznie
w celu realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie zamierzał wykorzystywać te pomieszczenia na inne cele,
będzie musiał uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń wskazanych w ust.1 z należytą starannością
i zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanego zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za ich stan
techniczny i estetyczny. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zwrotnie przekaże Zamawiającemu
użytkowane schowki na narzędzia i materiały w stanie niepogorszonym.
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§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wykonanych czynności w każdym dniu realizacji
usługi (w formie tabeli wskazującej charakter czynności, datę wykonania, podpis pracownika Wykonawcy oraz
podpis pracownika koordynującego ze strony Zamawiającego). Dokumentacja będzie prowadzona osobno dla
każdej placówki Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyżej wskazanego zestawienia
pracownikowi Zamawiającego koordynującemu prace porządkowe w danej placówce (pielęgniarka koordynująca
wykonanie usługi) w każdym dniu prowadzenia prac po ich zakończeniu. Zamawiający ma prawo do
sprawdzenia zarówno prawdziwości danych podanych w zestawieniu prac jak i jakości wykonania wszystkich
wykazanych zadań jeszcze przed dokonaniem odbioru i złożeniem potwierdzającego podpisu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia karty kontrolnej wykonanych, której wzór stanowi załącznik nr
5 do siwz. Dla każdej placówki Zamawiającego winna być prowadzona odrębna karta. Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia wyżej wskazanego dokumentu pracownikowi Zamawiającego koordynującemu prace
porządkowe w danej placówce (pielęgniarka koordynująca wykonanie usługi) na koniec każdego miesiąca, przed
wystawieniem faktury za wykonaną usługę. Zamawiający przed złożeniem potwierdzającego podpisu ma prawo
do sprawdzenia jakości wykonania zadań m.in. przez sprawdzenie dziennej dokumentacji wykonanych
czynności.

§9
1. Za przedmiot niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
……………………………. zł brutto (słownie:…………………………), na podstawie faktury VAT, które będą wystawiane ze
szczegółowym wyspecyfikowaniem charakteru wykonanej pracy, ilości i wartości. Faktury wystawiane będą za
każdy miesiąc kalendarzowy z dołu w oparciu o faktycznie zrealizowane prace potwierdzone zestawieniami
wykonanych czynności. W przypadku realizacji usługi cząstkowej bez jej potwierdzenia w dokumencie
określonym w § 8, jej wykonanie nie zostanie przez Zamawiającego uznane.
2. Do każdej faktury wystawionej za usługę zrealizowaną w danym miesiącu dołączone zostaną uzupełnione
i pozytywnie zweryfikowane karty kontrolne w ilości 4 szt. (dla każdej przychodni odrębna karta).
Niedopuszczalne jest wystawienie faktury VAT przed pozytywnym zweryfikowaniem obowiązującego zakresu
prac w danym miesiącu.

3. Należności wynikające z umowy Zamawiający regulował będzie przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT ze swojego konta bankowego. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej sytuacji mogącej
spowodować utrudnienia w realizacji usługi lub okresowy brak możliwości realizacji usługi.
2. Okresowy brak możliwości realizacji usługi, który przekracza jeden dzień, powinien być bezwzględnie
zgłoszony Zamawiającemu na piśmie lub za pomocą faksu. Zgłoszenie takie powinno zawierać uzasadnienie
opóźnienia oraz prognozowany termin wznowienia realizacji prac.
3. W przypadku bezzasadności przestoju Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy ze skutkiem
natychmiastowym i naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 ust.1 pkt 1.
§ 11
1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona jest
odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust.1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 11, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1) została rozwiązana firma Wykonawcy,
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
2. Postanowienia § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 13
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktur w terminie mimo uprzedniego pisemnego upomnienia oraz wezwania do zapłaty.
Przepisu tego nie stosuje się, jeśli zwłoka nie jest zależna od Zamawiającego. Postanowienia § 11 ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
2. Okoliczności, o których mowa w ust.1, nie uprawniają Wykonawcy do odstąpienia od umowy w trybie
natychmiastowym zgodnie z dyspozycją przepisu art. 492 KC, bez wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego
terminu, nie krótszego niż 10 dni licząc od dnia wystąpienia zwłoki.

§ 14
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, naliczane według
następujących zasad:
1)

za

udokumentowane

uchybienia

w

realizacji

usługi

wynikające

z

niedbalstwa

lub

niezgodności

z postanowieniami siwz Strona, która spowodowała uchybienie zapłaci Stronie Poszkodowanej równowartość
1 % ogólnej wartości umowy; jako uchybienie tego typu należy traktować między innymi naruszenie
postanowień § 3, § 4 ust.3, § 5, § 6, § 7 ust.2, § 8 itp.;
2) za korzystanie z powierzonych pomieszczeń sposób niezgodny z umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
równowartość 1 % ogólnej wartości umowy za każdy potwierdzony przypadek użytkowania pomieszczenia
w sposób niezgodny z umową;
3) za każde zawinione przekroczenie terminu płatności faktur Wykonawca będzie naliczał Zamawiającemu
odsetki ustawowe;
4) w razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy 10 %
szacunkowej wartości przedmiotu umowy;
5) w razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu 10 %
szacunkowej wartości przedmiotu umowy;
6) Negatywne skutki wszelkich kontroli spełniających przesłanki określone w § 4 ust.4 ponosi Wykonawca;
7) W przypadku zlecenia przez Zamawiającego badań, o których mowa w § 4 ust.2, koszt ich przeprowadzenia
obciąża Strony w zależności od wyniku tego badania. Jeśli badania wykażą uchybienie Wykonawcy, to ponosi on
w całości ich koszt, jeśli wyniki nie obciążają Wykonawcy, to pełny koszt ich przeprowadzenia ponosi
Zamawiający.
2. W przypadku szkód spowodowanych przez osoby udostępnione Wykonawcy do realizacji zamówienia pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich ponosił będzie Wykonawca.
3. W przypadku szkód spowodowanych przez Podwykonawcę Wykonawca i Podwykonawca będą odpowiedzialni
wobec Zamawiającego solidarnie.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§ 15
1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego.
§ 16
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie
w drodze zastosowania przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd polubowny. O wyborze
sposobu rozstrzygnięcia sporu zadecyduje Zamawiający przekazując pisemną informację Wykonawcy.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą przez
właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nr

D-27-03/16, zapisy

oferty

Wykonawcy, przepisy

Kodeksu cywilnego, a w

sprawach

proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 18
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

.............................
(pieczątka)

......................
(data)

(podpis)

Załączniki:
* nr 1 – SIWZ
* nr 2 – wykaz preparatów
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