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ubiegaj4cy sig o zam6wienie pr.rbliczne

POWIADOMIENIE
o zmianach SWZ

Dotyczy: postgpowania o urdzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg

nieograrticzony na "kompleksowe utrzymanie czystoSci, transport wewngtrzny orzz czynnoSci

pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach

szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystoSci oraz czynno6ci

pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach

szpitafa SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystoSci w

pf ac6wkach sPzoz Siedlce" - znak sprawy utrzymanie czystoscil2l2D2l.

Zanawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej , dzialaj4c na podstawi e at1. 131

Lrst, li2ustawy zdnia 1l wrze6nia20l9r, Prawozam6wieripublicznych (Dz.tJ.poz.2019zezrn,),

infon-nuje o dokonarriu znrian w zapisach Specyfikacji warunk6w zam6wienia w nastgpuj4cym

zakres ie:

Zantawiajqcy dodaje oraz zmienia nastgpuj4ce zapisy do wzoru umowy:

l. par. 4 - Zamawia.i4cy do ust, 4 dodaje pkt. 4 w brzmieniu: zasad gromadzenia iwysokoSci wplat do

pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt6rych nrowa w ustawie z dnia 4 paldziernika 20lBr, o

pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 22019r. poz. 1074 i 1572)

2. par. 4 - Zanawiaj4cy do ust. 4 dodaje punkt 5 w brzmjeniu: ceny materiat6w lub koszt6w

zw i4zany ch z realizaci1 zam6wienia
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3. par. 4 - Zamawiaj4cy dodaje do ust.4 pkt. 6a w brzmieniu: Poziom zmiany ceny material6w, o

kt6ryrn rnowaw ust.4 pkt.5 uprawniaj4cy strony umowy do24daniazmiany wynagrodzenia, wyltosi

3%,

4. par.4 - Zarnawiaj4cy dodaje do ust.4 pkt. 6b w brzrnieniu: Pocz4tkowym terminem ustalenia

zniany wynagrodzenia, o kt6rej mowa w ust. 6a, jest up.lyw 3 rniesigcy od dnia zawarcia Lrurowy,.jesli

za{ urnowa zostalazawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert, poczEtl<owynt

terrnirrem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieri otwarcia ofert.

5. par. 4 - Zamawiaj4cy dodaje do ust.4 pkt. 6c w brznieniu: Zmiana wynagrodzenia, o kt6rej mowa

w t-tst. 6a i 6b, dokonuje sig w ten spos6b, ze od 1 stycznia kaZdego rok u kalendarzowego kahda ze

stron bgdzie upowaZniona do dokonywania ruz do roku automatycznej waloryzacji wynagrodzenia w

oparciu o Srednioroczt'ry wska2nik wzrostu cen towar6w i d6br konsumpcyjnych pLrblikowany przez

Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za rok poprzedzaj4cy. Maksymalnie wynagrodzenie moze

ulec znrianie nie wigcej ni2 o 30o/o w oparciu o zmiany cen material6w lub koszt6w.

6. par. 8 ust. 4 lit.c) - Zamawiaj4cy wykreSla zapis z wzoru urnowy

7 . par. 7 ust. 5 - Zamawiaj4cy wykre6la zdanie pierwsze, tj,: Z tytulu niespetnienia przez wykonawcg

lLrb podwykollawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracA os6b wykonuj4cych wshazaue

w ust 1 czynnoSci, zanawiajEcy przewiduje sankcjg w postaci obowi4zku zaplaty przez wykonawcg

kary umownej w wysokoSci okreSlonej w $ 8 niniejszej umowy.

B. par, 4 - Zanawiaj4cy dodaje do par. 4 ust. 8a w brzmieniu: Zrnniejszenie wysokoSci wynagrodzerria

naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych rnowa w ust. 7 i 8 rnoze

rvynosic nraksyrnalnie 20 Y" wynagrodzen ia brutto wskazanego w par. 4 ust. 1 .

9. par.4 - Zanawiaj4cy dodaje do par.4 ust.9 nastgpuj4cy zapis: Nabycie LrslLrgi od Wyl<orrawcy

nast4pi przez zawarcie aneksu do umowy w trybie arI. 455 Lrst. I pkt 3 ustawy z dnia I I wrzeSnia 2019

r. Prawo zamowieri publicznych ,

10. par. B - Zamawiaj4cy dodaje do par. 8 ust. 6a w brzmieniu: Maksymalna wysoko$i kar unrownych,

jakich moze dochodzi6 Zamawiaj4cy od Wykonawcy, wynosi 20oh wynagrodzenia, o kt6ryrn mowa w

$ 4 ust. 1. Naliczenie kar umownych nast4pi po uprzednirn pisemnym zgloszeniu Wykonawcy

zastrzeLei w ramach postEpowania reklarnacyjnego niezwlocznie od mornentu stwierdzenia

przypadk6w niewykonania lub nienalezytego wykonania Llmowy. Brak niezwlocznego usunigcia przez

Wykonawcg stwierdzonych przypadk6w niewykonania lub rienaleLytego wykonania umowy winien

byc stwierdzony w formie protokolu reklamacyjnego przez komisjE z udzialen przedstawicieli

Zarnawiaj4cego. Niezwtocznie od momeutu stwierdzenia zaslrze2eh, okreSlony zostanie zakres
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rrarLrszerlia oraz wnioski pokontrolne, Po spelnieniu powyZszego Zatnawiaj4cy uprawniony bgdzie do

nalozenia l<ary umownej.

I L par, 4 ust. 4 - Zamawialqcy zmienia zapisy paragrafu w nastgpuj4cy spos6b:

,,4. Strony postanawiaj4, iZ dokonaj4 w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku

wyst4pienia jednej ze zmian przepis6w wskazanych w aft. 436 pkt. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019r. Prawo zam6wieri publicznych , tj, zmiany:

stawki podatku od towar6w i uslug,

wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 paLdziernika2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

zasad podlegania ubezpieczeniom spoleczrym lub ubezpieczeniu zdrowotnemn lub wysoko(ci

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysoko6ci wplat do pracowniczych plan6w kapitalowych. o kt6rych

mowa w ustawie z dnia 4 paldziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U,

po2.2215 oraz z20l9r. poz. 1074 i 1572).

12. Zamawiajrny do par. 4 dodaje ust.:

12' Zniana wysokoSci wynagrodzenia obowi4zywa6 bEdzie od dnia wejScia w Zycie zmian, o kt6rych

rnowa w ust.4.

13. W wypadku zrniany, kt6rej mowa w ust.4 pkt. 1) wartoSd netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

zmieni sig, a okre5lona w aneksie wartoSd brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepis6w.

14' W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 4 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o waftoS6 wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikaj4c4 ze zwigkszenia wynagrodzefr os6b

bezpo5rednio wykonuj4cych zarnowienie do wysoko6ci aktualnie obowi4zuj4cego minimalnego

wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem wszystkich obciq2eh publicznoprawnych od kwoty wzrostLl

m i n imalnego wynagrod zenia.

l5' W przypadku zntiany, o kt6rej mowa w ust.4 pkt.3) i4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartoSi wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jak4 bgclzie on zobowi4zany dodatkowo

ponieS6 w celu uwzglgdnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotycliczasowej kwoty netto

wynagrodzenia os6b bezpo6rednio wykonuj4cych zam6wienie na rzeczZamawiaj4cego.

r)

2)

3')
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16. Za wyj4tkiern sytuacji, o kt6rej mowa w ust. 4 pkt. 1) wprowadzenie zmian wysoko5ci

wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloLenia ptzez Wykonawcg oSwiadczenia o wysoko6ci

dodatkowych koszt6w wynikaj4cych z wprowadzeniazmian, o kt6rych mowa w ust. 4 pkt.\\ $.

17. Zmiany tre6ci umowy wymagaj4 zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno6ci.

13. Zamawiaj4cy wykrella ze wzoru umowy par. 4 ust. 6 pkt. b) i c).

14. par.8 ust. 1 - Stosownie do Art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych,Zanawial4cy

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcq lub podwykonawc6w na podstawie umowy o pracg os6b

wykonuj4cych czynnoSci w zakresie: kompleksowego utrzymania czysto6ci, transportu wewngtrznego

oraz czynno6ci pomocniczych przy obstudze pacjenta niewymagaj1cych przygotowania medycznego,

.je2eli wykonanie tych czynno3ci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okre6lony w Art, 22 5 1

ustawy zdnia26czerwca19l4r- Kodeks pracy(Dz.U.z2074r,poz.7502ze zrnianarni). Wyl<az

pracownik6w stanowi zal1cznik do Umowy.

Umowa po zmianach w za\qczeniu do niniejszego pisma.

Dotyczy SWZ:

Zatnawiaj4cy nastgpuj4co zmienia zapis w Pkt. 4.1 - tabela - Stosownie do Art. 95 ust. 1 ustawy

Prawo zam6wiefr publicznych, ZamawiajEcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg, na podstawie

umowy o pracQ, os6b wykonuj4cych czynnoSci w zakresie: kompleksowego utrzymania czystoSci,

transportu wewtlgtrznego oraz czynno6ci pomocniczych przy obslLrdze pacjenta niewyrlagaj4cych

przygotowania medycznego, jezeli wykonanie tych czynnoSci polega ua wykonywaniu pracy w

spos6b okreSlony w Art. 22 S l ustawy zdnia26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz.U.22014r, poz,

1502 ze zrnianami). - pozostale zapisy w tabeli bez zmian.

Pkt. 9. 1 - Wykonaw ca wr az z ofeft4 zobowi4zatty jest zloLy (, :

Lp. Wymagany dokument

I Wz6r oferty na dostawy

Wz6r ofeftv na dostawv

2 Jednolity europejski dokument zam6wienia

Aktualne na dzieir skladania ofert oSwiadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego
europejskiego dokumentu zam6wienia) stanowi4ce wstgpne potwierdzenie spetniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

3 OSwiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitalowej

OSwiadczenie Wykonawcy, w zakresie aft. 108 ust. I pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o
ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1016 i 1086), z innym
Wyfconawc4, ktory zloLyt odrgbn4 ofefiQ, ofeftg czgSciow4 lub wniosek o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, albo oSwiadczenie o przynale2noSci do tej samej grupy l<apitatowej
wraz z dokumentami lub informaciami potwierdzaiacymi Drzvsotowanie ofertv. ofertv
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czgSciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu niezaleznie od innego
Wykonawcy nalezqcego do tej samej grupy kapitalowej.

4 Zobow i4zani e pod miotu u d ostgpn iaj q cego za so by

Zobowi4zanie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w na potrzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w.

Technologie sprz4tania dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych - plany higieny

Technologie sprz4tania dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych z uwzglgdnieniem ich
specyfiki wrazz informacjami o zasadach sptz4tania stosowanych przezfirmg Swiadcz4ce, o
jako6ci oferowanych uslug. Opis powinien zawierac m.in. informacje o planowanym do
zastosowania w obiektach sprzgcie i maszynach wraz ze szczeg6lowq charakterystyk4 - dla
kazdego tematu odrgbny dokument

o Wykaz i charakterystyka Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych

Wykaz i charakterystyka Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych, Srodk6w do ochrony
powierzchni i konserwacji, do oferly nale2y dol4czy(, aktualne karly charakterystyki
wszystkich wymienionych Srodl<6w a Iak2e pozwolenia lub wpisy do rejestru zgodnie z
obowi4zuj4cymi plzepisami prawnymi w tym zakresie

1 OSwiadczenie okre5laj4ce, w jaki spos6b oferent zamierza monitorowa6, jakoSd
Swiadczonych uslug

OSwiadczenie okre6laj4ce, w jaki spos6b oferent zamierza monitorowaC, jakoSi Swiadczonych
uslug wraz ze wzorert protokolu kontroli

8 OSwiadczenie okreSlaj4ce osobg kontroluj4c4 dyscypling i jako56 Swiadczonych uslug z
ramienia Wykonawcy

OSwiadczenie okre6laj4ce osobg kontroluj4c4 dyscypling i jakoSi Swiadczonych uslug z
ramienia Wykonawcy

9 Wykaz i ilo56 niezbgdnych do wykonania zam6wienia Srodk6w chemicznych i
dezynfekcyjnych oraz urzqdzert stosowanych w okresie realizacj i zam6wienia

Wykaz i miesigczna ilo6i niezbgdnych do wykonania zam6wienia Srodk6w chemicznych i
dezynfekcyjnych oraz urzEdzef stosowanych w okresie realizacji zam6wienia, ka2dorazowa
zmiana Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych musi byc uzgodnionai zaakceptowanaprzez
Zamawiajqcego - dla kazdego tematu odrgbny dokument

0 Dokument okre5lajqcy, w jaki spos6b wygl4dad bgdzie system komunikacji pracownik6w
Wykonawcy zwyznaczonymi pracownikami SP ZOZ

Dokument okreSlaj4cy, w jaki spos6b wygl4dai bgdzie system komunikacji pracownik6w
Wykonawcy zwyznaczonymi pracownikami SP ZOZ

il Harmonogram sprz4tania z podzialem na czynnoSci wykonywane dla poszczeg6lnych
j ednostek organizacyj nych

Harmonogram sprz4tania z podzialem na czynnoSci wykonywane dla poszczeg6lnych
jednostek organizacyjnych - dla kaZdego tematu odrgbny dokument

12 Dokument okre5lajqcy spelnianie wymagaf epidemiologicznych przez osoby wykonuj4ce
zam6wienie

Dokument okreSlaj4cy spelnianie wymagat'r epidemiologicznych przez osoby wykonuj4ce
zam6wienie, Wszyscy pracownicy Wykonawcy musz4 posiadad aktualne ksi4Zeczki zdrowia
do cel6w sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami i szczepieniami ochronnymi
zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisarni prawnymi w tym zakresie

I3 Dokument okreSlaj4cy, w jaki spos6b Wykonawca zamierza przeszkolid swoich
pracownik6w

Dokument okreSlaj4cy, w jaki spos6b Wykonawca zamierza przeszkolii swoich pracownik6w
w zakresie sprzltania obiekt6w sluZby zdrowia z uwzglgdnieniem specvfiki pracy i
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zwi1zanym z tym zagroheniem, fieSli posiada takie przeszkolenie dol4czyt ksero takiego
zaSwiadczenia)

t4 Dokument okreSlajqcy, w jaki spos6b Wykonawca zamierza zorganizowad transport

Dokument okreSlaj4cy, w jaki spos6b Wykonawca zamierza zorganizowai transport odpad6w
medycznych i komunalnych oraz transport bielizny i transporl zwlok

Pkt. 9.3 ppkt,4) Inne dokumenty Zamawiaj4cy wykreSla ztabeli nastgpuj4ce dokumenty:

,4

-y'

Lp. Wymagany dokument

I Wykaz czgSci zam6wienia, kt6rej wykonanie wykonawca zamierza powierzyd
podwykonawcom

Wykaz czg5ci zam6wienia, kt6rej wykonanie wykonawca zamierza powierzyc
oodwvkonawcom

z Informacja wykonawcy o obowi4zku podatkowym

Informacja wykonawcy o obowi4zku podatkowym

A Zobow i4zanie pod miotu u dostgpn iaj 4cego zasoby

Zobowi4zanie podmiotu udostgpniaj4cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w na potrzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca realizuj1c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w.

5 Technologie sprz4tania dla poszczeg6lnych jednostel< organizacyjnych - plany higieny

Technologie sprz4tania dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych z uwzglgdnieniem ich

specyfiki wraz z informacjami o zasadach sprz4tania stosowanych przez firng Swiadczqce, o
jal<oSci oferowanych uslug. Opis powinien zawierac m.in. informacje o planowanym do
zastosowania w obiektach sprzgcie i maszynach wtaz ze szczeg6low4 charakterystyk4 - dla
kazdego tematu odrgbny dokument

6 Wykaz i charakterystyka Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych

Wykaz i charakterystyka Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych,
powierzchni i konserwacji, do oferly nale2y dol4czyt aktualne
wszystkich wymienionych Srodk6w a lak2e pozwolenia lub wpisy
obowiqzuj4cymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Srodk6w do ochrony
karty charakterystyki
do rejestru zgodnie z

7 OSwiadczenie okre6laj4ce, rry jaki spos6b oferent zamierza monitorowa6, jalioS6

Swiadczonych uslug

O6wiadczenie okreSlaj4ce, w jaki spos6b oferent zamiarza monitorowai, jakoSi Swiadczonych
uslug wraz ze wzorem protokolu kontroli

8 OSwiadczenie okreSlaj4ce osobg kontroluj4c4 dyscypling i jakoSd Swiadczonych uslug z
ramienia Wykonawcy

OSwiadczenie okreSlaj4ce osobg kontroluj4c4 dyscypling i jako6i 6wiadczonych uslug z

ramienia Wvkonawcv

9 Wykaz i ilo56 niezbgdnych do wykonania zam6wienia Srodk6w chemicznych i

dezynfekcyjnych oraz urz4dzeh stosowanych w okresie realizacji zam6wienia

Wykaz i miesigczna ilo6i niezbgdnych do wykonania zam6wienia Srodk6w chemicznych i

dezynfekcyjnych oraz wz4dzen stosowanych w okresie realizacji zam6wienia, kaldorazowa
zmiana Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych musi byc uzgodniona r zaal<ceptowana przez
Zamawiaj1cego - dla ka|dego tematu odrgbny dokument
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l0 Dokument okreSlajqcy, w jaki spos6b wyglqda6 bgdzie system komunikacji
pracownik6w Wykonawcy z wyznaczonymi pracownikami SP ZOZ

Dokument okre$laj4cy, w jaki spos6b wygl4dai bgdzie system komunikacji pracownik6w
Wykonawcy z w y ztaczonymi pracown ikami SP ZO Z

11 Harmonogram sprz4tania z podzialem na czynnoSci wykonywane dla poszczeg6lnych
j ednostek organizacyj nych

I{armonogram sprz4tania z podzialem na czynnoSci wykonywane dla poszczeg6lnych
jednostek organizacyjnych - dla kazdego tematu odrgbny dokument

t2 Dokument okreSlaj4cy spelnianie wymagaf epidemiologicznych przez osoby wykonujqce
zam6wienie

Dokument okreSlaj4cy spelnianie wymagari epidemiologicznych przez osoby wykonuj4ce
zam6wienie. Wszyscy pracownicy Wykonawcy musz4 posiadai aktualne ksiqheczkt zdrowia
do cel6w sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami i szczepieniami ochronnymi
zgodnie zobowiqzujqcymi przepisami prawnymi w tym zakresie

l3 Dokument okreSlajqcy, w jaki spos6b Wykonawca zamierza przeszkolid swoich
pracownik6w

Dokument okreSlaj4cy, w jaki spos6b Wykonawca zamierza przeszkolii swoich pracownikow
w zakresie sprz4rania obiekt6w stuzby zdrowia z uwzglgdnieniem specyfiki pracy i

zwi1zanym z |ym zagroheniem, (e6li posiada takie przeszkolenie dolqczyt ksero takiego
zaSwiadczenia)

l4 Dokument okre5laj4cy, w jaki spos6b Wykonawca zamierza zorganizowad transport

Dokument okreSlaj4cy, w jaki spos6b Wykonawca zamier,zazorganizowa6 transpotl odpad6w
medycznych i komunalnych oraz transport bielizny i transport zwlok

- Zanawiaj1cy nastgpuj4co zmienia zapis w Pkt, 5.2 ,,Wadium musi zostad wniesione przed uptywem

tenninu sktadania ofert. ti. do dnia 2021-03-02 do sodz, 10:00 ..."

Zamawiajqcy

Ssmodziei
Zakladu

wr

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



UMOWA nr ........... .....15P2O2/2021
zawartawdniu w Siedlcach

zgodnie zprzepisami ustawy o zam6wieniach publicznych
pomigdzy:

Samodzielnym PublicznymZaldadem OpiekiZdrowotnej zsiedztbq,w Siedlcach ul, Kiliriskiego 29
reprezentow anym ptzez:
Dyrektora SPZOZ - Miroslawa I-eSkowicza
zwanym w dalszej czgSci umowy Zamawialqcym

a
z siedzib4 w:

zwanym w dalszej czgSciumowy Wykonawc4,
o nastgpuj4cej treSci:

Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez Zamawiajqcego oferty Wykonawcy na Swiadczenie
uslug przez okres 36 miesigcy, w zakresie kompleksowego utrzymania czystoSci, transporlu
wewngtrznego oraz czynnoSci pomocniczych przy obsludze pacjenta niewymagaj1cych przygotowania
nredycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowego utrzymania
czystodci oraz czlrnnoSci pomocniczych przy obsludze pacjenta niewymagaj4cych przygotowania
medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowego
utrzymania czysto(ci w plac6wkach SP ZOZ Siedlce,

$1
Zamawiaj4cy zleca a Wykonawca podejmuje sig wykonywania uslugi w zakresie komplel<sowego
utrzynrania czystoSci, transportu wewngtrznego oraz czynno6ci pomocniczych przy obstudze pacjenta
rriewyrnagaj4cych przygotowania medycznego naoddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15,
kornpleksowego utrzymania czystoSci oraz c4rnno6ci pomocniczych przry obsludze pacjenta
rriewyrnagaj4cych przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w
Siedlcach oraz kompleksowego utrzymania czysto6ci w plac6wkach SP ZOZ Siedlce o powierzchni
uzytkowej okreSlonej w zal1czniku nr 2 do niniejszej umowy, zgodnie z wymogami sanitarno-
ep idem iologiczno- porz4dkowyrni.

$21. Zakres prac zwiqzanych z wykonywaniem zobowi4zania wynikaj4cego z $ 1 zawiera zalqcntik nr 7

do niniejszej umowy.
2. Standardy obowi4zuj4ce przy wykonywaniu prac wymienionych w $ 2 pkt I zawiera zal1cznik nr 3.
3. Instrukcjg bezpiecznej pracy dotyczqc4 azynnosci transportu zwlok z Oddzial6w Szpitala d,o Zakladu

Pato m o rfo I o gii zaw ier a zalqcznik nr 5 do nini ej szej umowy.
$3

1. Czynno6ci wynikaj4ce zrealtzacji umowy naoddzialach szpitalnychprzy ul, Starowiejskiej l5 (Temat
l) Wyl<onawca wyl<onywal bgdzie od poniedzialku do niedzieli, w godzinach 600 - 600, na oddzialach
szpitalnych pr? ul. Be^ma22 (Temat 2) Wykonawca wykonywalbgdzie od poniedzialku do niedzieli,
w godzinach 600 -2200, natomiast w plac6wkach SP ZiCZSiearce (Temat 3) czynno5ci wynikaj4ce z
realizacii umowy Wykonawca wykonywal bgdzie w dniach funkcjonowania obiekt6w i w czasie
u stal onym przez Zamawi aj 4cego (czynne obi ekty),

2. Wykonawca zobowi4zuje sig do stalej dyspozycji w przypadku awarii i zdarzeh losowych.
3. Wyltonawca realizowal bgdzie w oparciu o wlasn4 bazg sprzgtu , narzgdzi, material6w, Srodki czystoSci

i personel, kt6remu we wtasnym zakresie zapewni warunki BHP.
4, CzynnoSci wynikaj4ce z realizacji niniejszej umowy Wykonawca wykonywal bgdzie zgodnie ze

specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia oraz ofert4 przetargow4, kt6ra stanowi integraln4 czg66
umowy.

5. Wykonawca zobowi4zuje sig do zagwarantowania stalej obsady personelu w poszczeg6lnych
kom6rkach organizacyjnych zgodnie zliczb1 pelnych etat6w (na podstawie pelnoetatowych um6w o
pracg tj, okolo 170 godzin miesigcznie) zadeklarowan4 w formularzu ofertowym przez caty okres
trwania Llmowy. Wykonawca, do ka2dej miesigcznej faktury, bgdzie zal4czal, w formie o6wiadczenia,
imienny wykaz os6b zatrudnionych na umowg o pracg, zgodnie z deklaracjari zawartymi w
formularzu ofeftowym, co do ilo6i wymienionych os6b.



6. Koszt zakupu i uzytkowania sprzgtu, narzgdzi, Srodk6w czystoSci, Srodk6w dezynfekcyjnych, mydla w
plynie (poza specjalistycznym), papieru toaletowego i rgcznik6w jednorazowych, work6w na odpady
medyczne zakaLne, work6w na odpady medyczrre specjalne, work6w na odpady medyczne pozostale
(w tym bytowe), work6w na bielizng brudn4 i czyst1, work6w rozpuszczalnych zgodnie z
obowi4zujqcymi przepisami, kostek do WC i tym podobnych material6w, koszty zwi4zane z
zatrudnieniem pracownik6w, ponosi Wykonawca. Zamawiaj4cy nie dopuszcza stosowania
przemyslowych rgcznik6w j.u.

7. Wykonawca zobowi4zany jest do stosowania dobrej jako$ci Srodk6w posiadaj4cych Swiadectwa
Rejestracji i karty charakterystyki. Odbi6r i utylizacja pojemnik6w po Srodkach dezynfekcyjnych i

czysto6ciowych le|y po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowi4zany jest do stosowania profesjonalnego sprzgtu do utrzymania czystoSci a w

szcze96lnoSci:
a) w6zek serwisowy du2y - zestawy w6zk6w dla sprz4taczek wyposaZone w worki na odpady,
wiaderka z przykrywami na ptyny myj+ce, dezynfekuj4ce, p6lki na Scierki szczotki, sprzgt do
sanitariat6w - dla ka2dej jednostki oddzielny i w zale2noSci od potrzeb
b) mop6w jednego firycia (dotyczy pomieszczeh medycznych)
c) odkurzacze wodne

9. Wykonawca zobowi4zany jest do stosowania oddzielnego i wla$ciwie oznaczonego sprzgtu do
sprz4tania', gabinet6w zabiegowych, WC, pozostatych pomieszczeri itp. lpodzial na odpowiednie
kolory/

lO.Wykonawca zobowi4zany jest do wyposa2enia swoich pracownik6w w estetyczn4 odzie2 robocz4
ochronn4, obuwie i identyfikatory.

ll.Wykonawca zobowi4zany jest do wyznaczenia osoby kontroluj4cej w spos6b ciqgty dyscypling i

jako56 pracy swoich pracownik6w, kt6ra jest odpowiedzialna w szczeg6lnoSci za:
a. porz4dek w miejscu pracy i organizacjg pracy,
b. organizacjg oraz nadz6r nad prac4 pracownik6w Wykonawcy Swiadcz4cych w imieniu pracodawcy

uslugi objgte niniejsz4 umow4 narzeczZamawiaj4cego, dbaj4c o odpowiedni dob6r 6rodk6w, sprzgtr"r

i narzgdzi pracy, jakoSi wykonywanych uslug, przestrzeganie zasad i przepis6w BHP oraz
obowi4zk6w zawafich w umowie, Osoba nadzorujaca/koordynator zobowi4zana jest osobi$cie 1 raz
w miesi4cu wraz z Pielggniark4 oddzialow4, koordynuj4c4 lub epidemiologiczn4 Zamawiaj4cego
sprawdza6 jakoS6 wykonywanej usiugi.

72.2e strony Zamawiaj4cego stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeh oraz zakres prac objgtych
przedmiotowa uslug4 kontrolowany bqdzie przezi Pielggniarki Oddzialowe, Czlonk6w Zespotu
ZakaLei Szpitalnych oraz Naczeln4 Pielggniarkg.

l3.Zleceniodawca ma prawo skladania reklamacji do Wykonawcy. Zgloszona reklamacja winna byc
usunigta w trybie natychmiastowym, nie dfuLszym ni2 godzina. Wzor reklamacji stanowi zatr4czn1k nr
4 do niniejszej umowy.

l4,Wykonawca zobowi4zany jest do transportu zwlok zgodnie z instrukcj4 stanowi4c4 zal1cznik nr 5 do
niniejszej umowy.

15, Wykonawca zobowi4zanv jest do stosowania technologii sprz4tania dla poszczeg6lnych jednostek
organizacyjnych, okre6lonych w zal4cznik nr 7 do niniejszej umowy (zgodnie zofert4 przetargow4)

16. Wykonawca zobowi4zarly jest do stosowania Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych okre(lonych
w zal4czniku nr 8 do niniejszej umowy (zgodnie zofert4 przetargow4).

11. Wykonawca zobowi4zany jest do transportu odpad6w medycznych i kornunalnych oraz transporlu
bielizny i transportu zwlok zgodnie z zal4cznikiem nr 9 do niniejszej umowy (zgodnie z ofert4
przetargow4)

18. Wykonawca zobowi4zarry jest do monitoringu jako6ci Swiadczonych uslug zgodnie z zal4cntikient nr
10 do niniejszej umowy (zgodnie z ofeft4 przetargow4)

19. Wykonawca zobowi4zany jest do stosowania $rodk6w orazwz4dzeri okreSlonych w zal4czniku nr 7).

do niniejszej umowy (zgodnie z ofert4 przetargow4).
20. Kaldorazow4 zmiang Srodk6w myj4cych i dezynfekcyjnych nale?y w formie pisernnej uzgodni6 z

Zamawiaj4cym.
21. Wykonawca zobowi4zany jest do stosowania systemu komunikacji pracownik6w zwyznaczonymi

pracownilcami SP ZOZ zgodnie z zal4cznikiem nr 72 do niniejszej umowy (zgodnie z ofeft4
pfzeLargow4)



22. Zamatviaj4cy ma prawo kontroli poszczeg6lnych ksi4Zeczek zdrowia, aw przrypadku nieaktualnych
wpis6w wymagania dokonania zmiany wSr6d os6b realizuj4cych uslugg.

23. Wykonawca zobowi1zany jest przestrzegal harmonogram sprzqtania z podzialem na czynno6ci
wykonywane dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych zgodnie z zalqcznikiem nr 13 do
n i n iej szej umowy (zgodnie z oferI4 przetargow4)

24. Wykonawca zobowi4zany jest do opracowania i stosowania zatwierdzonych przez Zamawiaj4cego
Plan6w Higieny oraz do stosowania sig do zalecen Inspekcji Sanitarnej. Wykonawca zobowi4zuje sig
do aktualizacji plan6w higieny pokaldorazowej zmianie Srodk6w czystoSci zpodzialem na jednostl<i
or gan i zacy jne Z amaw iaj4ce go.

25. Wykonawca zobowi4zanv jest do przeszkolenia swoich pracownik6w w zakresie sprz4tania
obiekt6w stuZby zdrowia z uwzglgdnieniem specyfiki pracy i zwi1zanym z rym zagraZeniem. liezeli
posiada takie przeszkolenie dol1czy(, ksero takiego zalwiadczenial

26. Wyl<onawca zobowi4zany jest do przestrzegania og6lnie obowi4zuj4cych przepis6w bhp i ppol,
Regularnin6w i procedur obowi4zuj4cych w SP ZOZ Siedlce,

27. Wyl<onawca odpowiedzialny jest za prawidlowe zabezpieczenie mienia oraz za prawidlowe
uZytkowanie systemu alarmowego i ztego tytulu ponosi odpowiedzialnoSd materialn4

s4I, Strony ustalaj4 waftoii brutto przedmiotu zam6wienia okreslonego w S 1 i $ 3 na kwotg brutto:
,.,..21(slownie: .....) za caly okres trwania umowy.

2. Tytulem wynagrodzeniaza czynno6ci imaterialy opisane w $ I i $ 3 niniejszej umowy Wykonawca
bgdzie otrzymywal w stosunku jednomiesig cznym czgS6 wynagrodzenia ryczahowego w wysokoSci

zl brutto (slownie: ...) co stanowi 1136 wynagrodzenia okre5lonego w ust. 1.

3. Rozf iczenie z tytulu dzierilawy przez WykonawcA pomieszczef na szatnie dla pracownik6w, Srodk6w
trarrsportu wewngtrznego i korzystaniaz medi6w (koszry okre6lone w zal4czniku nr 6 do niniejszej
umowy) nastgpowa6 bEdzie na podstawie faktury wystawianej przezZamawiaj4cego do 10-go dnia
kaZdego miesi4ca z dolu, z terminem platno6ci 14 dni.

4. Strony postanawiaj4, i2 dokonaj4 w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wyst4pienia jednej ze zmian przepis6w wskazanych w art.436 pkt.4 ustawy zdnia 11 wrze5nia 2019r.
Prawo zarn6wief publicznych , tj. zmiany:

l) stawki podatku od towar6w i uslug,

2) wysoko5ci rninimalnego wynagrodzeniaza pracg ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 paLdziernika2002r. o minirnalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych plan6w kapitalowych. o kt6rych rrowa w
ustawie z dnia 4 paLdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.IJ. poz.2215
orazz20l9r. poz.1074 i 1572).

5 ) ceny material6w lub koszt6w zw i4zany ch z realizacj4 zam6wienia

6a) Poziom zmiany ceny material6w, o kt6rym mowa w ust. 4 pkt. 5 uprawniaj4cy strony umowy do
?4dania zmiany wynagrodzenia, wynosi 3 

0/0.

6b) Pocz4tkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o kt6rej mowa w ust, 6a, jest uptyw 3
miesigcy od dnia zawarcia ulnowy, jeSli za$ umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uplywu terminu sktadania ofeft, pocz4tkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieri
otwarcia ofert.
6c) Zmiana wynagrodzenia, o kt6rej mowa w ust. 6a i 6b, dokonuje sig w ten spos6b, Ze od 1 stycznia
l<aZdego rok u kalendarzowego kahda ze stron bgdzie upowa2niona do dokonywania raz do roku
automatycznej waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o (rednioroczny wskalnik wzrostu cen towar6w
i d6br konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego za rok
poprzedzaj4cy. Maksymalnie wynagrodzenie moze ulec zmianie nie wigcej niL o 30oh w oparciu o
zniany cen matelial6w lub koszt6w.

5. Strony ustalajq nastgpujqce reguly wprowadzania zmian, o kt1rych mowa w pkt 4:



l) zmiany majq miet bezpoiredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu zam|wienia
2) strona inicjujqcq zmiang sklada wniosek, zawierajqcy:

a) opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie (fak4tczne i prawne), .

b) w przypadku zmiany dotyczqcej minimalnego wynagrodzenia za pracg lub minimalnej stawki
godzinrswej obowiqzujqcej w innychformach zatrudnienia (np. umowa zlecenia) - Wykonawca
zobowiqzany jest dostarczyt wykaz pracownikdw wynagradzanych wedlug placy minimalnej,
do h1rych odnosi sig zmiana minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej wraz z
podaniem obecnego wynagrodzen ia;

c) w przypadku zmiany dotyczqcej podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoici stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
Wykonctwca zobowiqzany jest dostarczyt wykaz pracownik6w, do ktdrych odnosi sig
przedmiotowa zmiana, wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia.

d) obliczenie kosztdw zmiany, je2eli zmiana bgdzie miala wplyw na wynagrodzenie LVykonau,cy.
6. Zmianawysokoici wynagrodzeniaWykonawcy okreilonaw ust. 4 nie bgdzie obejmowac:

a) Koszt1w nviqzanych z urlopami i zwolnieniami lekarskimi pracownik6w realizujqcych przedmiot
zam6wienia

7. W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia powierzchni uirytkowej w stosunku do okreSlonej w $ I
powierzchni objgtej umowq, wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 2 podlega zmniejszeniu lub
zwigkszeniu proporcjonalnie, od momentu wyl4czenia lub wl4czenia, dla powierzchni uZytkowej
zgodnie z przedstawion4 kalkulacj4 cenow4. Zamawiaj1cy poinformuje na piSmie WykonawcE o
wyl4czeniu lub wl4czeniu powierzchni. Wszelkie zmiany wynagrodzenia dokonane bgdq w formie
aneksu pod rygorem niewaZno5ci takich zmian.

8, Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do czasowego wyl4czeniaczgiicipowierzchnizrealizacji
zam6wienia w nastgpuj 4cy przypadkach:
a) remont plac6wek objgtych zam6wieniem
b) brak podpisanej umowy z NFZ na dany rodzaj zam6wienia
c) z przyczyn ntezalelnych od Zamawiaj4cego
d) wynaj em pomieszczen przez Zamawiaj1cego, podmiotom zewngtruny m
Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust.2 podlega proporcjonalnie zmniejszeniu od momentu
wyl4czenia do momentu ponownego przywr6cenia do u2ytkowania. Zamawiaj4cy poinformuje na
piSmie Wykonawcg o wylqczeniu powierzchni.

8a. Zrnniejszenie wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
okoliczno6ci, o kt6rych mowa w ust, '7 i 8 mohe wynosi6 maksymalnie20 oh wynagrodzenia brr.rtto

wskazanego w par. 4 ust. 1.

9. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo dodatkowego zakupu uslugi wynikaj4cego ze zwigkszenia
powierzchni do sprz4tania, Nabycie uslugi od Wykonawcy nast4pi przez zawarcie aneksu do umowy w
trybie art.455 ust. I pkt.3 ustawy zdnia 11wrze6nia2019r. Prawo zamowienpublicznych.

l0.Ceny okre6lone przez Wykonawcg w ofercie zostaj4 ustalone na okres wazno6ci niniejszej umowy i nie
bgd4 podlegaly zwigkszeniu, za wyj4tkiem zasad okre$lonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

1 1 .Cena brutto moZe by6 zmieniona takhe w przypadku:
a) ograniczenia wykonywania uslugi np: przez wyl4czenia jednego oddzialu lub poszczeg6lnych
pomieszczef , zmiana taka bgdzie obliczana proporcjonalnie do metrazu danego oddzialu, kt6ry zostaje
wyl4czony,
6) przez wyl4czenie Swiadczenia czgSci uslugi zgodnie z jej wycen4 ofertow4,
c) zmiany miejsca lokalizacji danego oddzialu, zmiana taka bgd^zie obliczana proporcjonalnie do
metra2v danego oddzialu w nowej lokalizacji, zgodnie z wycen4 I m' danej jednostki.
d) zmian okreSlonych w ust, 4 .

e) zwigkszenia powierzchni u2ytkowej w stosunku do okreSlonej w $ I powierzchni objgtej Lrmow4.

12. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia obowi4zywac bgdzie od dnia wejScia w 2ycie zrnian, o kt6rych
mowa w ust.4.

13. W wypadku zmiany, kt6rej rnowa w ust, 4 pkt. 1) warto66 netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sig, a okreSlona w aneksie wartoSi brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepis6w.



14' W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust, 4 pkt.2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto66 wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikaj4c4 ze zwigkszenia w5unagrodzeri os6b
bezpoSrednio wykonuj4cych zam6wienie do wysokoSci aktualnie obowi4zuj4cego minirnalnego
wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem wszystkich obci4leh publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

15 ' W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust, 4 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartoS6 wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jak4 bgdzie on zobowiqzany dodatkowo ponieSi w
celu uwzglgdnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b
bezpoSredn i o wykon uj 4cych zam6w ienie n a rzecz Zamawi aj 4cego,

16. Za wy.i4tkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1) wprowadzenie zmian wysokoSciwynagrodzenia
wymaga uprzedniego zloZenia przez Wykonawcg oSwiadczenia o wysokoSci dodatkowych koszt6w
wynikaj4cych z wprowadzeniazmian, o kt6rych mowaw ust. apkt.\\ \.
17 . Zniany tre6ci umowy wymagaj4 zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$s
1. Strony ustalaj4, 2e wyptata wynagrodzenia miesigcznego bgdzie nastEpowai na podstawie faktur VAT,

wystawianych przez Wykonawcg, z dolu i dostarczanych do 10 kaZdego dnia miesi4ca za miesi4c
poprzedni, po wykonaniu czynnoSci objgtych niniejsz4 umow4 oraz pisemnym potwierdzeniu
prawidlowo wykonanych c4'nno3ci przez Naczeln4 Pielggniarkg lub inn4 pisemnie upowaZnion4
osobg - stanowi4cych integraln4 czgS6 faktur.

2. Nale2no$6 Wykonawcy zostanie przeslana na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury oraz potwierdzenia okre6lonego w ust, I na rachunek bankowy Wykonawcy o nurrerze

.... prowadzonym ptzez Zmiana
numeru rachunku, na kt6ry ma by6 przekazane wynagrodzenie Wykonawcy wymaga formy Aneksu
do mniejszej umowy.

3. Wykonawca ma mo2liwo56 przeslania drog4 elektroniczn4 ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozlttnieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zam6wieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnynr
(Dz. U. 22018 po2.2191). W przypadku wyboru mo2liwodci przeslania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej Wykonawca bgdzie korzystal z platformy: https://www.brokerinfinite.efaktura.goripll
- nr w bazie platformy - 8212056050

4. Termin dozaplaty biegnieodotrzymaniaprzezZamawiaj4cegofakturywwersji papierowe.i lubod
otrzymania przez Zamawiaj4cego powiadomienia o przeslaniu ustrukturyzowanej faktury
e I e ktron icznej n a P latform g Elektronic znego Fakturowania.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiaj4cego o przeslaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platformg Elektronicznego Fakturowania; Powiadomienie o przestraniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej zostanie przeslana poczt4 elektroniczn4 na adres: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

$6
Na podstawie Art.208 $ I pkt, 1,2 i3 oraz $ 2 Kodeksu Pracy porozumienie o wsp6lpracy pracodawc6w
- powotan i e koordyn ator a nadzoru, zostanie zaw arte oddzie lnym pismem.

s7
L Stosownie do Art. 59 ust, I ustawy Prawo zam6wieri publicznych,Zamawiaj4cy wymaga zatrudnienia

przezWykonawcg lub podwykonawc6w na podstawie umowy o pracQ os6b wykonuj4cych czynnoSci
w zakresie: kompleksowego utrzymania czysto6ci, transportu wewngtrznego oraz czynno6ci
pomocniczych przy obsludze pacjenta niewymagaj4cych przygotowania medycznego, jeheli
wykonanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okre$lony w Art. 22 g 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r, poz. 1502 ze zmianarni). Wykaz
pracown ik6w stanowi zal4cznik do Umowy,

2. Wykonawca zobowi4zuje sig, ze pracownicy wykonuj4cy czynnoSci w zakresie jak wyzej bgdq
zatrudnieni na podstawie umowy o praca w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia26 czerwca 1974r -
Kodeks pracy (Dz.U. z20l4r, poz. 1502 ze zmianami).



3. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie zamawiaj4cego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlo|y zamawiaj4cemu wskazane poni2ej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracA przez wyku awcg lub
podwykonawcg os6b wykonuj4cych wskazane w ust. 1 czynno6ci w trakcie realizacji zam6wienia:
o po6wiadczon4za zgodno66 z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawcg kopig

umowy/um6w o pracA os6b wykonuj4cych w trakcie realizacji zam6wienia czynnoSci, kt6rych
dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulLrj4cyrrr
zakres obowi4zk6w, je2eli zostal sporz4dzony). Kopia umowy/um6w powinna zosta6
zanonimizowana w spos6b zapewniaj4cy ochrong danych osobowych pracownik6w, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj, w szczeg6lnoSci
bez adres6w, nr PESEL pracownik6w). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj' umowy o pracA i wymiar etatu powinny byd
mozliwe do zidentyfi kowania;

. zalwiadczenie wlaSciwego oddziah:, ZUS, potwierdzai4ce oplacanie przez wykonawc9 lub
podwykonawcg skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
um6w o pracA za ostatni okres rozliczeniowy;

o poSwiadczon4za zgodno6i zoryginalem odpowiednioprzezwykonawcg lub podwykonawcg kopig
dowodu potwierdzaj4cego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczeh,
zanonimizowan4 w spos6b zapewniaj4cy ochrong danych osobowych pracownik6w, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacj i.

4. Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczEciern wykonywania uslugi oraz co rniesiqc
przez caly okres ich realizacji skladal Zamawiaj1cemu oSwiadczenie o sposobie zatrudniarria os6b
wykonuj4cych czynnoSci, o kt6rych mowa w ust. l.

5. Niez{o2enie przez wykonawcg w .vq1znaczonym przez zamawiaj1cego terminie 2qdanych przez
zamawiaj4cego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawcg lub podwykonawcg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie, jako niespetnienie przez
wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ os6b
wykonuj4cych wskazane w ust. 1 czynno6ci.

6. W przypadku uzasadnionych w4tpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub
podwykonawcE, zamawiaj1cy moLe zwr6cic sig o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwow4
Inspekcjg Pracy.

7. W przypadku zmiany pracownika Swiadcz4cego wymienione w ust. I uslugi, Wykonawca
zob ow i4zany b g dzi e d o zaw i ad o m i enia Z amaw i aj 4c e go.

$8
L Wykonawca zobowi4zuje sig do rzetelnego wywi4zywania sig z przyjgtych na siebie zobowi4zah.
2. Wykonawca zobowi4zuje sig do bie24cego nadzoru wykonywanych czynno(ci porz4dkowych przez

podleglych jemu pracownik6w, natomiast czynnoSci pomocnicze kontroluje kierownictwo
poszcze96lnych kom6rek or ganizacyjnych.

3. Zamawiaj4cy ma prawo kontroli zgodnoSci z ofert4 stosowanego sprzgtu i Srodk6w czystoSci i

Srodk6w dezynfekcyjnych uzywanych do realizacji uslugi oraz kontroli wykonywanych prac przez
pracownik6w Wykonaway otaz Zamawiajqcy ma prawo pobierania pr6bek Srodk6w stosowanych w
plac6wkach SPZOZ w eelu ich badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci Wykonawca
zostanie obci4Zony kosztami badah.

4. W przypadku nie wykonywania kt6regokolwiek z zada( wynikaj4cych z niniejszej umowy
bgd4 naliczane kary umowne:
a) za brak realizacji czynno6ci, nawet czg6eiowo lub bez wszystkich element6w uslugi - w

wysoko6ci l0% wynagrodzenia miesigcznego wymienionego w formularzu ofertowym
odpowiednio dla kaZdego Oddzialu - kazdorazowo po zaistnieniu faktu, stwierdzonego przez
dw6ch przedstawicieli SP ZOZ lub odpowiednich slu2b sanitarnych, po zawiadomieniu
Wykonawcy o przeprowadzonej kontroli

b) za niedokladne wykonywanie czynnoSci porz4dkowych lub innych objgtych umow4 w wysokorici
5o/o wynagrodzenia miesigcznego wymienionego w formularzu ofertowym - odpowiednio dla



ka2dego Oddzialu - zaka2dorazowy fakt stwierdzonego uchybienia, przez dwoch przedstawicieli
SP ZOZ lub odpowiednich slu2b sanitarno epidemiologtcznych.

5. Wykonawca zaplaci Zamawiaj4cemu kary umowne z Iytulu odst4pienia od umowy z ptzyczyn
wystgpuj4cych po stronie Wykonawcy, w wysoko(;ci 20Yo wynagrodzenia okreSlonego w $ 4 ust.1

6. Wymienione kary umowne s4niezalehne od ponoszenia odpowiedzialnoSci cywilno-prawnej i karno -
porz4dkowej przez WykonawcA w zakresie dotyczqcyrn czynnoSci okreSlonych w niniejszej umowie,
w tym mandaty wynikajqce z kontroli sanepidu, PIP-u i innych organ6w paflstwowych do tego
powolanych oraz kary orzeczane przez s4dy.

6a. Maksymalna wysoko6d kar umownych, jakich moze dochodzi6 Zamawiaj4cy od Wykonawcy, wynosi
20o/o wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 1. Naliczenie kar umownych nast4pi po uprzednim
pisemnym zgloszeniu Wykonawcy zastrzeheh w ramach postgpowania reklamacyjnego niezwlocznie od
tlotrentu stwierdzenia przypadk6w niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy, Brak
niezwlocznego usunigcia przez Wykonawcg stwierdzonych przypadk6w niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy winien byi stwierdzony w formie protokolu reklamacyjnegoprzezkomisjg zudzialen
przedstawicieli Zamawiaj4cego. Niezwlocznie od momentu stwierdzenta zastrzezefi, okreSlony zostanie
zakres naruszenia oraz wnioski pokontrolne. Po spelnieniu powyZszego Zamawiaj4cy uprawniony bgdzie
do nalozenia kary umownej.
1, W przypadku zwtoki w zaplacie faktury Zamawiaj4cy zaplaci odsetki ustawowe.
8. Wyl<onawca nie moze bez pisemnej zgody Zanawiaj4cego dokonywad na rzecz os6b trzecich - cesji

wierzytelno6ci z rcalizacji niniejszej umowy.

$e
Wykonawca zobowi4zuje sig do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji, kt6re maj4 wplyw na stan
bezpieczefrstwa wymienionych w zal4czniku nr 2 obiekt6w oraz wynikaj qae z praw pacjenta i tajemnicy
zwi4zanej z dzialalnoici4 SP ZOZ-v, aw szczeg6lnoSci zwiqzanych ze Swiadczeniem przez SPZOZ uslug
opieki zdrowotnej.

$10
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 miesigcy tj. od dnia do dnia z mo2liwoSci4
jej wcze6niejszego rozwi1zania w drodze trzymiesigcznego wypowiedzenia, niezalehnie od stopnia
realizacji zamowienia objgtego umowQ, bez skutk6w prawnych i finansowych,

Zalqcznikani clo niniejszej umowy stanowi4cymi i",.lgrl"L4 jej czg6d s4:
L zalqcznik nr 1 - szczeg6lowy zakres prac
2. zat4cznik nr 2 - wykaz obiekt6w
3, zal4cznik nr 3 - standardy obowi4zuj4ae przy wykonywaniu przedmiotu umowy
4, zal4cznik nr 4 - wz6r druku reklamacji
5. zal4cznik nr 5 - instrukcjatransportu zwlok
6. zal4cznik nr 6 - koszty dzier2awy pomieszczefl na szatnie dla pracownik6w, 6rodk6w transportu

wewngtrznego i korzyst ania z medi6w
1. zal1czniknr 7 - technologia sprz4tania dlaposzczeg6lnych jednostek organizacyjnych (kopia oferfy

przetargowej)
8. zal4cznik nr 8 - wykaz Srodk6w chemicznych i de4rnfekcyjnych (kopia oferty przetargowej)
9. zal4cznik nr 9 - instrukcja transpoftu odpad6w medycznych i komunalnych, transportu pr6bek do

laboratorium, wynik6w badari, oraz transportu bielizny i transportu zwlok (kopia oferty
przetargowej)

10. zat4cznik nr l0 - monitoring jakoSci Swiadczonych uslug (kopia oferly przetargowej)
11. zal4cznik nr I I -wykaz i ilo56 $rodk6w czystoSci i dezynfekcyjnych oraz vz4dzen stosowanych

przez WykonawcQ (kopia oferfy przetargowej)
12, zal4cznik nr l2 - dokument okreSlaj4cy system komunikacji pracownik6w zwyznaczonymi

pracownikami SP ZOZ (kopia oferty przetargowej)
13, zal4cznik nr l3 - harmonogram sprz4taniazpodzialem na czynnoSci wykonywane dla

poszcze 96'l nych j edn o stek organi zacyj nych (kopi a oferty przetargowej ).
$12

Zniana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.



s13,' ' 1. W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej,2e wykonanie Llmowy nie leZy w
interesie publicznym , czego nie moZna byto przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy' 

,mohe,odst4pi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci ,o powyZszych

i : 2. , W takim przypadku Wykonawca moLe i4da6 jedynie wynagrodzenia nale2nego mu z tytulu
j wykonania czgsci umowy.

' :3. W pr4rpadku stwierdzenia nienale4rtego wykonywania obowi4zk6w'przez Wykonawcg, SP ZOZ
moie rczwi4za6 niniejsz4 umowg ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to przypadku

. .. . .prvynaj u Wykonawcy uchyliefi okreSlonych * ,$7 ust.4 lit.a oraz'' nawetj efr$3i$Bniniej'szejumorryy; . : 
"' 

' ,"' ,'.. ,''' - '4, Odst4pienie od umowy 'w'for1n!g,pisemnej .pod rygorem niewaZno6ci takiego
oSwiadczenia ipowinno nie.

s14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

,: 2. Wszelkie spory pomigdzy stronami niniejszej umowy rozstrzyga1 bgdzie s4d wtaSciwy dla
' . Zamawiaj4cego.

: . : ' $15 : ::
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze stron.

Wykonawca


