Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………….. 2020 r. w Krakowie pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ulicy Prądnickiej
80, 31-202 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, NIP: 677-16-94-570
reprezentowanym przez;
mgr inż. Adriana Żaka – Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych zwanego dalej
Zamawiającym;
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….;

zwanymi dalej Wykonawca
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z
zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II nr 40 z dnia 13 lipca
2018 r. w przedmiocie dokonywania wydatków ze środków publicznych nieobjętych ustawą Prawo
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro netto o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, dezynfekcji, dezynsekcji i
deratyzacji obiektów Zamawiającego.
2. Usługi będą realizowane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego złożone za pomocą: zgłoszenia
telefonicznego bądź wiadomości e-mail , przy czym termin realizacji będzie każdorazowy uzgadniany
przez Strony.
3. Umowa winna być zrealizowana w terminie do 3 godzin od chwili zgłoszenia.
4. Do kontaktów i przekazywania uwag, wynikających z realizacji niniejszej umowy, ze strony
Zamawiającego wyznaczona została: Izabela Biernacik, tel.: 12 614 20-09 lub 661 439 990,
do
kontroli
realizacji
usługi
ze
strony
Wykonawcy
wyznaczony
został:
……………………………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników (na
podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia).
§2
1. Strony zgodnie ustalają, że cena brutto za wykonanie usługi wyniesie;
Dezynfekcja - ………………. zł/ m²
Dezynsekcja - …………….. zł/ m²
Deratyzacja - ……………... zł/ m²
Procedury wysokospecjalistyczne w obszarach o podwyższonym standardzie higienicznym i
wymaganiach bezpieczeństwa – ………………… zł/ m²

Stacja deratyzacyjna z montażem – ………………. zł/szt.Monitoring terenu zielonego/zewnętrznego pod
kątem występowania gryzoni i zwierząt konfliktowych (kuny, lisy, koty ….) – ………………. zł
Maksymalny koszt prac objętych niniejszą umową wynosi …………………... złotych brutto (słownie: ).

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi będzie potwierdzenie ich wykonania przez
Zamawiającego.
3. W przypadku nieskuteczności Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę powtórnie w ramach
reklamacji.
4. Strony będą się rozliczać za wykonane prace odrębnie za każde zlecenie, na podstawie faktur VAT, z
terminem płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Zapłata należności będzie następowała przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
§3
Dezynsekcja wykonana będzie środkami dopuszczonymi do stosowania w Służbie Zdrowia przez
Państwowy Zakład Higieny zgodnie z instrukcja stosowania preparatów owadobójczych na oddziałach
szpitalnych przesłaną przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.
§4
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres jednego roku od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. lub do
momentu, w którym wartość wynagrodzenia Wykonawcy osiągnie maksymalną kwotę w §2 umowy, w
którym to przypadku Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
§5
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
a) w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20 % kwoty, o której mowa w § 2,
b) za niewykonanie czynności wchodzących w zakres usługi na zlecenie Zamawiającego, w terminie
przez niego określonym, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 2 za
każdą godzinę opóźnienia,
c) za naruszenie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów
tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. przez osoby należące do personelu realizujące
usługi objęte umową – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
§5
Strony ustalają, że właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z faktu zawarcia
niniejszej umowy rozstrzygać będą polubownie, a w ostateczności Sąd Powszechny właściwy ze względu
na siedzibę Zleceniodawcy.
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Załączniki stanowią integralną część umowy.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

