Sygnatura sprawy: …/20/AAD/XXX

UMOWA nr …/20/AAD/XXX/
Zawarta dnia……………………………… roku Poznaniu pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Długa ½, 61 – 848 Poznań, wpisanym dnia
28.02.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000001853, o nadanym NIP:
7781343588, REGON: 0002888828,
reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala – dr hab. n. med. Szczepan Cofta
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Wykonawca, którego oferta została wybrana z pominięciem stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) (dalej jako:
pzp), z uwagi na treść jej art. 4 pkt. 8 (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) zawiera z Zamawiającym Umowę
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi odśnieżenia
terenów utwardzonych, w szczególności bram wjazdowych, dróg wewnętrznych, chodników
na zewnątrz Szpitala i na terenie Szpitala oraz parkingów wewnętrznych wraz
z posypywaniem ich piaskiem i solą lub mieszanką ,,piasek- sól’’ w obiektach Szpitala przy
ul. Długiej 1/2 , obiekcie Szpitala przy ul. Szamarzewskiego 84 oraz Hospicjum Palium Os.
Rusa 55, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (obecny formularz ofertowy – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).
2. Przedmiot umowy obejmuje również odśnieżanie wejść do obiektów tj. dojścia i schody do
głównych wejść na teren Szpitali, a polegającym na:
a) posypywaniu piaskiem lub solą z piaskiem,
b) skuwaniu ewentualnych miejsc pokrytych lodem,
c) zabezpieczaniu przed skutkami gołoledzi oraz w jej czasie,
d) inne prace naziemne związane ze skutkami opadów śniegu.
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§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością
i zgodnie z ustaleniami dokonanymi między stronami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania
prac będących przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od
wykonywanej dzielności. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych
dokumentów (dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC) najpóźniej do dnia zawarcia
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnego
sprzętu.
§3
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 1 listopada 2020r. do dnia
31 marca 2022 r.
Strony zgodnie oświadczają że wykonanie przedmiotu umowy będzie wykonywane
sukcesywnie, na podstawie zgłoszenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego
(portier), w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i w razie wystąpienia
niebezpieczeństwa gołoledzi na wezwanie portiera jednostki organizacyjnej Szpitala, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15ºº do godziny 7ºº dnia następnego oraz w dni wolne
od pracy w Szpitalu tj. soboty, niedziele i święta przez 24 godziny w obiekcie przy ul.
Długiej 1/2 oraz w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego 84 przez minimum dwie osoby na
obiekt, a w obiekcie Szpitala – Hospicjum Palium przez minimum 1 osobę.
W razie potrzeby, zlecenie będzie wykonywane również w dni powszednie w godzinach
dopołudniowych.
Czas podjęcia interwencji po otrzymaniu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 1 godzina.
W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zleci wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.
W przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust 2, przed upływem terminu o którym
mowa w ust 1, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia realizacji przedmiotu umowy,
przy czym łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro, obliczonej zgodnie z przepisami pzp.

§4.
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego. Wypowiedzenie wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności przedłożonej drugiej stronie.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania określonego w ust 1 terminu
wypowiedzenia w przypadku:
a) zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków określonych w niniejszej
umowie trwającego co najmniej 2 dni
b) powtarzających się niedokładności i uchybień, po uprzednim pisemnym upomnieniu
Wykonawcy i osobistym doręczeniu mu upomnienia lub przesłania go faksem do siedziby
Wykonawcy.

3. W przypadku zaprzestania wykonywania czynności Wykonawca zostanie obciążony kosztami
poniesionymi przez Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości wykonywania Przedmiotu
umowy o którym mowa w § 1 ust 1 przez inne osoby prawne lub fizyczne.
§ 5.
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przedstawienia osób nadzorujących
wykonanie przedmiotu umowy
a) Z strony Wykonawcy – ……………………………………………….
b) Z strony Zamawiającego – Arkadiusz Stasiak, Beata Sypniewska, Łucja Maćkowiak.
2. Każde wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez pracowników portierni
Zamawiającego, a ze strony Wykonawcy przez pracownika realizującego w danym dniu
usługę protokołem odbiorczym.
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§ 6.
Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za każdorazowe wykonanie przedmiotu
umowy :
a) na kwotę …………….zł netto (słownie:……………………….) a po dodaniu podatku
od
towarów
i
usług
na
cenę:
………………….zł
brutto
(słownie:…………………………..), dla obiektu Zamawiającego przy ul. Długiej ½ w
Poznaniu.
b) na kwotę ……………..zł netto (słownie:…………………………..), a po dodaniu
podatku
od
towarów
i
usług
na
cenę
………………zł
brutto
(słownie:……………………………………….), dla obiektu Zamawiającego przy ul.
Szamarzewskiego 84 w Poznaniu,
c) na kwotę ………………..zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), a po dodaniu
podatku od towarów i usług na cenę ………………………zł brutto
(słownie:…………………………………………………….),
dla
obiektu
Zamawiającego na os. Rusa 55 w Poznaniu,
Strony ustalają wartość szacunkową umowy na kwotę ……………..zł netto
(słownie:……………………………………………………..) a po dodaniu podatku od
towarów
i
usług
cenę
…………………zł
brutto
(słownie:………………………………………………………..).
Zamawiający zapłaci tylko za wykonany przedmiot umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę VAT do Zamawiającego za
każdy miesiąc obowiązywania umowy wraz z załączonym potwierdzeniem wykonanego
przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umową, a ponadto
podawać na nich numer niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy opisane na fakturze VAT zostanie zapłacone przez
Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu - przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, przy czym za datę zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezgodności ceny z zamówieniami i
umową lub błędach rachunkowych w fakturze.

7. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu i konieczności wystawienia faktury
korygującej in minus wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty
zgłoszonej pisemnie niezgodności in minus poprzez potrącenie z najbliższych płatności bez
ponoszenia konsekwencji finansowych w postaci odsetek za zwłokę wynikających z tego
potrącenia.
8. Wykonawca może użyć na fakturze VAT skróconej nazwy Zamawiającego o brzmieniu:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10 % wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy,
b) 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % wartości
brutto umowy,
c) w razie wadliwego wykonanie usługi, Zamawiający ma prawo naliczać karę w wysokości
5% wartości brutto wadliwie wykonanego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia
w usunięciu wad i wykonania usługi w prawidłowy sposób.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8.
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna
mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.
3. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody, o której
mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
§ 9.
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010), jak również
zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) w tym obowiązującym od dnia 25 maja
2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
742), w przypadku gdyby uzyskały do nich dostęp, w tym w szczególności do:
a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustawy,
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu

przewidzianym w umowie,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją
umowy,
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez
drugą Stronę oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e) niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o każdym przypadku naruszenia
bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 obowiązuje Strony także po
rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Strony za
szkodę wyrządzoną drugiej Stronie (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz
stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia.
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§ 10.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony poddają do
rozstrzygnięcia przed sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie właściwe
przepisy prawa polskiego.
Strony zobowiązują się do bezzwłocznego informowania siebie nawzajem o każdej zmianie
adresu wskazanego w niniejszej Umowie z tą konsekwencją, że pismo wysłane na dotychczas
znany adres uznane zostanie za doręczone także wtedy, gdy zostanie zwrócone do nadawcy z
adnotacją „adresat zmienił adres”, „adresat nieznany” lub podobną. Za skuteczne doręczenie
Strony uznają również doręczenie dokonane w trybie tzw. podwójnego awizo na ostatnio
wskazany adres Strony. W takim przypadku przesyłkę uważa się za skutecznie doręczoną w
ostatnim dniu terminu, w którym mogła ona zostać odebrana przez adresata.
Wykonawca w zakresie praw i obowiązków związany jest treścią umowy, złożoną ofertą
handlową i przepisami obowiązującego prawa.
§ 11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
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