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UMOWA Nr …../...../..... 

zawarta w Radomsku, w dniu ………………. pomi dzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zak adem Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34, REGON 592280386, NIP 772-221-64-28, 

zwanym dalej „Zamawiaj cym”, reprezentowanym przez: 

lek. med. Iwon  Wajand – Dyrektora SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, 

a 

…………………………………………………………………………………………...

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

………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawc ”, reprezentowanym przez: 

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

 
 
 

§ 1 
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegaj ce na 

utrzymaniu porz dku i czysto ci, zwane dalej przedmiotem umowy, w 2 obiektach 

zarz dzanych przez SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, obejmuj ce tereny 

wewn trzne i zewn trzne. Szczegó owy zakres obowi zków Wykonawcy zawiera 

Za cznik Nr 1 do niniejszej umowy, stanowi cy jej integraln  cz . 

2. Us uga b ca przedmiotem zamówienia wykonywana b dzie w okresie od …………….. 

do ……………………… . 

3. Umowa mo e by  rozwi zana przez ka  ze stron z zachowaniem 3-miesi cznego 

okresu wypowiedzenia. 

 
 

§ 2 
Wykonawca zobowi zuje si  do wykonywania przedmiotu umowy z nale yt  staranno ci , 

zapewnienia wysokiego standardu us ug oraz uwzgl dniania ewentualnych uwag zg aszanych 

w tej sprawie przez upowa nionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiaj cego. 



2 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowi zuje si  do wiadczenia us ugi zgodnie z normami sanitarno-

epidemiologicznymi i stosowania rodków dopuszczonych do u ycia na terenie placówek 

by zdrowia. 

2. Wykonawca zapewnia na w asny koszt atestowane materia y, rodki czysto ci, rodki 

konserwuj ce i zapachowe, papier toaletowy, myd o w p ynie, r czniki papierowe oraz 

worki foliowe w co najmniej rednim standardzie we wszystkich wymaganych  

i wskazanych miejscach, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bhp, ppo . i ochrony 

rodowiska, tak e narz dzia do wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia 

równie  na w asny koszt piasek i sól do posypywania ci gów komunikacyjnych oraz 

parkingu w okresie zimowym. 

3. Uzupe nianie papieru toaletowego, r czników papierowych oraz myd a w p ynie 

nast powa  b dzie systematycznie w ka dym dniu pracy, w miar  ich zu ycia. 

4. Zamawiaj cy zapewnia w razie potrzeby materia y potrzebne do prac zwi zanych  

z sianiem trawy i sadzeniem kwiatów. 

 

§ 4 
1. Wykonawca zapewnia, e osoby, które zostan  dopuszczone do czynno ci obj tych 

umow  b  przeszkolone w zakresie bhp zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

2. Wykonawca zapewnia, e osoby, które zostan  dopuszczone do czynno ci obj tych 

umow  zostan  zapoznane z instrukcj  bezpiecznej obs ugi urz dze  stosowanych  

w procesie pracy oraz z ocen  ryzyka zawodowego zwi zanego z wykonywan  prac . 

3. Wykonawca o wiadcza, e osoby, które zostan  dopuszczone do czynno ci obj tych 

umow  zostan  zapoznane z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych 

wyst puj cych w procesie pracy. 

4. Wykonawca o wiadcza, e osoby, które zostan  dopuszczone do czynno ci obj tych 

umow  zostan  wyposa one w sprz t i rodki ochrony indywidualnej zgodne z Polsk  

Norm  i odpowiednie do zagro  wyst puj cych w procesie pracy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za osoby dopuszczone do czynno ci obj tych 

umow . 
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§ 5 
Zamawiaj cy zobowi zuje si  do przekazania terenu obj tego zakresem umowy Wykonawcy 

w sposób umo liwiaj cy wykonanie zamówienia, a w szczególno ci: 

1) Przeka e pomieszczenia gospodarcze na przechowywanie sprz tu i materia ów 

Wykonawcy, przy czym Zamawiaj cy nie bierze odpowiedzialno ci za rodki, sprz t  

i materia y Wykonawcy przechowane i u ywane do celów zwi zanych z umow . 

2) Umo liwi wej cie Wykonawcy na teren posesji do miejsc zamykanych na klucz, 

3) Wyznaczy osoby nadzoruj ce posesje obj te niniejsz  umow  do bezpo redniej 

wspó pracy z Wykonawc  oraz do oceny jako ci wykonywanych prac, b cych 

przedmiotem zamówienia. 

Pracownicy wyznaczeni przez Zamawiaj cego do bezpo redniej wspó pracy z Wykonawc  

prowadzi  b  ewidencj  powierzonych do wykonywania zada , wymienionych  

w Za czniku Nr 1 do niniejszej umowy oraz rejestr skarg i za ale . 

 

§ 6 
1. Warto  przedmiotu zamówienia w okresie od ………………….. do ………………….. 

wynosi: 

 netto: …………………. z  

 ownie netto: …………………………………………………………………………... 

 brutto: ………………… z   

 ownie brutto: …………………………………………………………………………. 

2. Okresem rozliczeniowym jest miesi c kalendarzowy. 

3. Wynagrodzenie miesi czne za wykonywan  us ug  wynosi 1/…. kwoty podanej w pkt 1., 

tj.: 

o netto: ………………… z  

o ownie netto: ………………………………………………………………………….., 

podatek VAT: 

 23%: ………………… z  

 8%: ………………….. z  

o brutto: ………………. z  
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o ownie brutto: ……………………………………  ………………………………… z  

4. Wynagrodzenie miesi czne b dzie p acone przez Zamawiaj cego w terminie 30 dni od 

dnia wystawienia prawid owej faktury, przelewem na konto Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

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

Faktury wystawiane b  na koniec miesi ca kalendarzowego. Za termin zap aty uznaje 

si  dzie , w którym Zamawiaj cy wyda  swemu bankowi dyspozycj  dokonania 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 

§ 7 
1. W przypadku zastrze  lub uwag ze strony Zamawiaj cego, co do jako ci wykonywanej 

us ugi, stwierdzonych protokolarnie w obecno ci obu stron umowy, Wykonawca 

zobowi zuje si  do poprawienia lub ponownego wykonania reklamowanej czynno ci 

najpó niej w dniu nast pnym po stwierdzeniu wady us ugi. 

2. Za niedope nienie obowi zku okre lonego w pkt 1. Wykonawca zap aci kar  umown   

w wysoko ci 2% miesi cznego wynagrodzenia brutto za ka dy dzie  opó nienia. 

3.  W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

stwierdzonego protokolarnie w obecno ci obu stron umowy, Zamawiaj cy zastrzega 

sobie prawo do obci enia Wykonawcy kosztami poniesionymi w zwi zku  

z konieczno ci  zlecenia (w trybie dora nym) powy szych czynno ci innemu 

podmiotowi. 

 

§ 8 
Zmiana postanowie  niniejszej umowy mo e nast pi  wy cznie za zgod  obu stron,  

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewa no ci. 

 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  zastosowanie maj  odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikaj ce z realizacji postanowie  niniejszej umowy rozstrzyga s d 

ciwy dla siedziby Zamawiaj cego. 
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§ 10 
1. Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze 

stron. 

2. Za czniki do umowy: 

 Za cznik Nr 1 – Zakres obowi zków Wykonawcy. 
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Za cznik Nr 1 do Umowy Nr…../…../….. z dnia ……………………. . 
 
 

ZAKRES OBOWI ZKÓW WYKONAWCY 
 

 
I. Przychodnia mieszcz ca si  przy ul. Przedborskiej 39/41 

 Powierzchnia wewn trzna: 394 m2 

 Powierzchnia zewn trzna: 780 m2, w tym: 

o tereny zielone: 200 m2, 

o teren utwardzony: 580 m2. 

 

Godziny wiadczenia us ugi:  

 wewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 2000, 

 na zewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 1400. 

 

a Wynoszenie odpadów, mycie i dezynfekcja koszy na mieci, wymiana wk adów 

foliowych (1 x dziennie), 

b Mycie i dezynfekcja umywalek, brodzików, luster, glazury, pisuarów i sedesów  

(1 x dziennie), 

c Przecieranie na wilgotno powierzchni mebli (1 x dziennie), 

d Uzupe nianie dozowników rodkami myj cymi i dezynfekuj cymi (wg potrzeb), 

e Wyk adanie r czników papierowych i papieru toaletowego (wg potrzeb), 

f Mycie powierzchni pod óg (1 x dziennie), 

g Mycie i dezynfekcja kratek ciekowych (1 x dziennie), 

h Mycie i dezynfekcja odstojników (1 x dziennie), 

i Mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni cian (1 x tydzie ), 

j Mycie okien (2 x w roku), 

k Usuwanie zanieczyszcze , utrzymanie porz dku wokó  posesji (codziennie), 

l Grabienie li ci (wg potrzeb), 

m Koszenie trawy i przycinanie ywop otu (wg potrzeb), 

n Podlewanie trawników i ro lin, 

o Od nie anie chodnika, schodów, podjazdów dla inwalidów i posypywanie piaskiem – 

w sezonie zimowym (wg potrzeb). 
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II. Przychodnia mieszcz ca si  przy ul. Armii Krajowej 34 
 Powierzchnia wewn trzna: 866 m2, 

 Powierzchnia zewn trzna: 850 m2, w tym: 

o tereny zielone: 300 m2, 

o teren utwardzony: 550 m2. 

 

Godziny wiadczenia us ugi:  

 wewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 2000, 

 na zewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 1400. 

 

a. Wynoszenie odpadów, mycie i dezynfekcja koszy na mieci, wymiana wk adów 

foliowych (1 x dziennie), 

b. Mycie i dezynfekcja umywalek, brodzików, luster, glazury, pisuarów i sedesów  

(1 x dziennie), 

c. Przecieranie na wilgotno powierzchni mebli (1 x dziennie), 

d. Uzupe nianie dozowników rodkami myj cymi i dezynfekuj cymi (wg potrzeb), 

e. Wyk adanie r czników papierowych i papieru toaletowego (wg potrzeb), 

f. Mycie powierzchni pod óg (1 x dziennie), 

g. Mycie i dezynfekcja kratek ciekowych (1 x dziennie), 

h. Mycie i dezynfekcja odstojników (1 x dziennie), 

i. Mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni cian (1 x tydzie ), 

j. Mycie okien (2 x w roku), 

k. Usuwanie zanieczyszcze , utrzymanie porz dku wokó  posesji (codziennie), 

l. Grabienie li ci (wg potrzeb), 

m. Koszenie trawy i przycinanie ywop otu (wg potrzeb), 

n. Podlewanie trawników i ro lin, 

o. Od nie anie chodnika, schodów, podjazdów dla inwalidów i posypywanie piaskiem – 

w sezonie zimowym (wg potrzeb). 

 

Wykonawca zapewnia na w asny koszt atestowane (PZH) materia y, rodki czysto ci, rodki 

konserwuj ce i zapachowe, papier toaletowy, myd o antyseptyczne w p ynie, rodki 

dezynfekcyjne do r k (STERILLIUM), rodki myj ce, czyszcz ce, dezynfekcyjne, r czniki 

papierowe, wk adki zapachowe do muszli klozetowych oraz worki foliowe w odpowiednim 

kodzie kolorystycznym na odpady medyczne i komunalne – zgodnie z obowi zuj cymi 
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przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, BHP, ppo . i ochrony rodowiska, a tak e sprz t  

i narz dzia do sprz tania i dezynfekcji.   

 

 

Wymogi dotycz ce rodków dezynfekcyjnych i higieniczno-sanitarnych 

 
1. Wszystkie rodki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni nie mog  zawiera  

formaldehydu, glioksalu, fenoli i aldehydu glut arowego. Czas ekspozycji nie mo e by  

szy ni  15 minut. 

2. W zak adzie opieki zdrowotnej wszelkie preparaty dezynfekcyjne musz  by  

zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na podstawie: 

 przepisów ustawy z dnia 13 wrze nia 2002 roku o produktach biobójczych (tekst 

jednolity Dz.U. Nr 39, poz. 252 z 2007 r. z pó niejszymi zmianami) oraz 

Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17  stycznia 2003 roku w sprawie kategorii 

i grup produktów wed ug ich przeznaczenia (Dz.U. Nr 16, poz. 150), 

 przepisów ustawy z dnia 20. maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.  

Nr 107, poz. 679) i Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30. kwietnia 2004 roku  

w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do ró nego przeznaczenia (Dz.U.  

Nr 100, poz. 1027 ze zmiana z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 86, poz. 580  

z 2007 r.) w odniesieniu do rodków dezynfekcyjnych stanowi cych wyposa enie 

wyrobu medycznego.  

3. rodki dezynfekcyjne nie mog  uszkadza  dezynfekowanych powierzchni. 

4. Do preparatów dezynfekcyjnych musz  by  do czone: 

 karty charakterystyki rodka. 

 

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo decydowania o stosowanych rodkach dezynfekcyjnych  

i myj cych – w przypadku ich nieskuteczno ci lub niekorzystnego oddzia ywania na ludzi, 

powierzchnie lub sprz t. 
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Rozwi zania organizacyjne wynikaj ce ze wzajemnej wspó pracy 
 

1. Us uga powinna by  wykonywana przy pomocy sprawnego, bezpiecznego i opartego  

o nowoczesne technologie sprz tu, rodków myj cych i dezynfekuj cych. 

2. Nadzór nad czynno ciami w zakresie organizacji oraz jako ci wiadczonych us ug ze 

strony Zamawiaj cego sprawowa  b dzie Piel gniarka Koordynuj ca. 

3. Pracownicy Wykonawcy powinni cechowa  si  wysok  kultur  osobist  oraz dyscyplin  

pracy. 

4. Wykonawca wyposa y swoich pracowników w zunifikowan  firmow  odzie  robocz  

oraz w odpowiednie rodki ochrony indywidualnej. 

5. Pracowników Wykonawcy obowi zuje zachowanie tajemnicy s bowej i odpowiedniej 

postawy wobec pacjentów i pracowników SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku. 

6. Spo ywanie posi ków przez pracowników Wykonawcy mo e odbywa  si   

w pomieszczeniach socjalnych dla personelu SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku. 

 

 
 


