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na usługi monitoringu infestacji budynków,  dezynsekcji i deratyzacji w budynkach i pomieszczeniach  
Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. 

zawarta dnia ……………………….. 2017 r. w Zabrzu 
 
 

pomiędzy: 
SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU Sp. z o. o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000328484, o kapitale zakładowym w wysokości 
77 111 100,00 zł o numerze NIP: 648-270-05-83, Regon 241127857. 
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
oraz 
……………………………………………………………………………..………….…………………………, 
posiadającym NIP: ……………………… oraz REGON ………………………………... 
 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………... 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  
1. Zamawiający udziela zamówienia na usługę monitoringu infestacji budynków, dezynsekcji  

i deratyzacji w budynkach i pomieszczeniach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o., a Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Usługi te mają być wykonane z zachowaniem norm sanitarno- epidemiologicznych w budynkach  
i pomieszczeniach Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej 4, przy Pl. Traugutta 6, oraz przy ul.Janika18 
 w Zabrzu przy użyciu własnego sprzętu zgodnie z:  
- obowiązującymi metodami realizacji zadań sanitarno-higienicznych, 
- rodzajem i częstotliwością ustalona przez Zamawiającego, 
- wykazem pomieszczeń (metrażem), 
- zasadami systemu HACCP. 

WARTOŚĆ UMOWY 
§ 2 

1. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto, wynikająca z niniejszej umowy wynosi 
………………………………..zł, słownie ……………………………………………………………w tym kwotę 
………………………….. zł netto wraz z 23% podatkiem od towarów i usług. 

2. Rozliczenia między stronami odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu 
ofertowym Wykonawcy. 

 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.24 miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w razie jej niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu  
w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że 
umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy 
przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie 
świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej 
z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem. 
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4. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu umowy o obiekt przy Pl. Traugutta 6  
w każdym czasie, a Wykonawca nie nabywa żadnych roszczeń z tego tytułu. W takim przypadku należne 
Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.  

 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§ 4 
1. Wykonanie usługi będzie następowało sukcesywnie, w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez 

Zamawiającego oraz zgodnie z harmonogramem podanym w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Pułapki zostaną bezpłatnie wypożyczone na okres obowiązywania umowy. 
3. Deratyzację należy przeprowadzić 4 razy w ciągu trwania umowy tj. około kwietnia 2018 r. oraz października 

2018 r. a także około kwietnia 2019 r. oraz października 2019 r. Deratyzacja ma być przeprowadzona 
zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta miasta Zabrze o akcji „odszczurzanie”. 

4. Zamówienie może nastąpić: 
a) w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu - zamówienie musi być zatwierdzone przez Zarząd 

Spółki, 
b) w wyjątkowej sytuacji w formie telefonicznego zgłoszenia do którego ze strony Zamawiającego 

upoważniona jest Pielęgniarka Epidemiologiczna Szpitala 
5. Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie: 

a) ze strony Wykonawcy - ……………………………………………………… tel. ……………………………….. 
b) ze strony Zamawiającego - Iwona Cimała   tel. 032 277 61 00 wew. 117 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonane usługi według cen określonych  

 w ofercie Wykonawcy, po każdorazowym należytym wykonaniu zamówienia jednostkowego, na podstawie 
faktury, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-
270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby 
upoważnionej do jej otrzymania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania każdej dostarczonej faktury numerem umowy. 
 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 6 

1.   W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy  
i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający 
upoważnia Wykonawcę do przetwarzania wszelkich rodzajów danych osobowych, jakie zostaną przekazane 
Wykonawcy przy wykonywaniu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzał będzie z zachowaniem 
zasad i środków bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów prawa, a po zakończeniu 
wykonywania umowy usunie wszelkie otrzymane od Zamawiającego dane osobowe. 

 
KARY UMOWNE 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w razie nie wykonania umowy lub jej 

nienależytego wykonania w wysokości 5 % wartości wskazanej w § 2 pkt 1 umowy za każdy stwierdzony 
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w § 3 ust. 2 Wykonawca uiści na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 30 % wartości wskazanej w § 2 pkt 1 umowy . 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 
umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2.  Przeniesienie wierzytelności wynikającej z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
3  .Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do umowy nie mają zastosowania jej  
     postanowienia. 
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4. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego 
      dla siedziby Zamawiającego. 
5.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
7.   Integralną część umowy stanowi – oferta Wykonawcy. 

 
Integralną część umowy stanowią: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia. 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


