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Umowa Nr ……/2020 
 
zawarta w dniu ……………. 2020 roku pomiędzy: 
Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ul. Stępińskiej 19/25, wpi-
saną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Go-
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, kapitał zakładowy: 26.692.000,00 
zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815, reprezentowaną przez:  
……………………………………………, 
zwaną dalej: „Zamawiającym” 
a 
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 
..........................................................................., z siedzibą w ............................................... przy ulicy 
............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
......................................,  ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
............................, REGON: ........................................, reprezentowaną przez  ................................................., 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 
.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą .......................................,  adres wykony-
wania działalności gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ............................., NIP: ................................., RE-
GON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,  

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: 
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy ulicy 
.............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……… seria …………, wydanym 
przez ………………., dnia …………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna: 
Panem/Panią .................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 
....................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, 
NIP: ..........................., REGON: …………………..,  
Panem/Panią ..................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 
................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podsta-
wie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ............................, 
NIP: .............................., REGON: …………………..,  
(…) 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na 
podstawie umowy z dnia ………….………., NIP: ………….………., REGON: …………………......, 
reprezentowanymi przez ……………….…………, zwanymi dalej „Wykonawcą”, 
zwanych dalej „Stronami” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną” 
 
Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” Nr 11/2020, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843). 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi polegającej na skierowaniu do Zamawiającego 
pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej w charakterze personelu pomocni-
czego w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy Zamawiający posiada status pracodawcy użytkownika a 
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Wykonawca status agencji pracy tymczasowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) 

 
§ 2. 

Miejscem wykonywania pracy, o której mowa w § 1 będzie Spółka Szpital Czerniakowski Sp. z o. o. z siedzibą 
w Warszawie przy ulicy Stępińskiej 19/25, a w szczególności: 
1) Oddział Chorób Wewnętrznych, 
2) Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
3) Oddział Neurologiczny, 
4) Oddział Chirurgii Ogólnej, 
5) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
6) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, 
7) Blok operacyjny okulistyczny, 
8) Zakład Diagnostyki Obrazowej, 
9) Centralna Sterylizatornia. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników tymczasowych - w okresie, o którym mowa 

w § 1 w celu skierowania ich do wykonywania zadań personelu pomocniczego na rzecz Zamawiającego, 
w tym:  
1) na podstawie umowy o pracę … pracowników (co najmniej 12); 
2) na podstawie umowy cywilnoprawnej … pracowników. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do Zamawiającego pracowników w liczbie odpowiadającej 
20 osób w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

3. Wymiar czasu pracy dla każdego pracownika tymczasowego wyniesie do 168 godzin miesięcznie. 
4. Pracownicy tymczasowi zatrudnieni będą w systemie zmianowym 12 godzinnym - siedem dni  

w tygodniu. 
5. Zmiany, o których mowy w ust. 4 co do zasady obejmują godziny od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00, 

a w przypadku Bloku operacyjnego okulistycznego od 7:30 do 15:30 - ostatecznie dla pracowników 
tymczasowych wiążący będzie każdorazowo harmonogram pracy sporządzany na dany miesiąc. 

6. Harmonogram pracy na każdy miesiąc, z uwzględnienie ilości godzin i pracowników Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego - miesiąc, któ-
rego harmonogram dotyczy. Harmonogram wysyłany będzie na adres e-mail Wykonawcy: 
.............................@....................... Wykonawca będzie każdorazowo potwierdzać otrzymanie harmono-
gramu emailowo na adres: malgorzata.skibinska@szpitalczerniakowski.waw.pl.  

7. Harmonogramy, o których mowa w ust. 5 i 6 sporządzać będą Pielęgniarki Oddziałowe - dla każdej 
komórki organizacyjnej - oddziału / bloku operacyjnego z osobna. Harmonogramy zatwierdzane będą 
przez Pana Leszka Dominika Kierownika Działu Higieny Szpitalnej. 

8. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie zmianę harmonogramu miesięcznego (w tym 
zmniejszenie godzin przewidzianych do realizacji w danym miesiącu). Ograniczenie przez Zamawiają-
cego harmonogramu nie będzie podstawą do roszczeń Wykonawcy - w szczególności z tytułu utraco-
nych korzyści. 

 
§ 4. 

1. Praca tymczasowa wykonywana będzie pod nadzorem i kierownictwem Zamawiającego. 
2. Zamawiający będzie wykonywał obowiązki oraz korzystał z praw przysługujących pracodawcy w zakre-

sie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracowników tymczasowych. 
3. Za realizację niniejszej umowy, kontakt z Wykonawcą oraz koordynację i nadzór nad pracą pracowników 

tymczasowych odpowiadać będzie ze strony Zamawiającego - Pan Leszek Dominik Kierownik Działu 
Higieny Szpitalnej. Osoba, o której mowa powyżej odpowiedzialna będzie za monitorowanie przedmio-
towej umowy zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego wewnętrzną procedurą monitorowania umów. 

4. Za bezpośrednią koordynację pracy pracowników tymczasowych odpowiadać będą: 
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1) W Oddziale Chorób Wewnętrznych: 
Pani Małgorzata Radosz - Łacna, telefon kontaktowy: 223186344 
2) W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: 
Pani Iwona Stańczuk, telefon kontaktowy: 506293662 
3) W Oddziale Neurologicznym: 
Pani Teresa Palus, telefon kontaktowy: 515346322 
4) W Oddziale Chirurgii Ogólnej: 
Pani Jolanta Sianko, telefon kontaktowy:506293672 
5) W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 
Pani Aleksandra Piłat, telefon kontaktowy: 506293671 
6) W Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej: 506293674  
Pani Marzena Wilczyńska - Szatańska, telefon kontaktowy: 
7) Na bloku operacyjnym okulistycznym: 
Pani Magdalena Zawadzka, telefon kontaktowy: 696465769 
8) W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Centralnej Sterylizatorni: 
Pan Leszek Dominik telefon kontaktowy: 506772487 

 
§ 5. 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom tymczasowym bezpiecznych  i higienicz-
nych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. 

2. Zamawiający będzie prowadził ewidencję czasu pracy pracowników tymczasowych  w zakresie i na za-
sadach obowiązujących w stosunku do pracowników. 

3. Zamawiający nie może stosować do pracowników tymczasowych przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani 
też powierzać im wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający upraw-
niony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokony-

wania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia speł-
nienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno za-
wierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podsta-
wie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wyko-
nawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których do-
tyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna 
zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji 
umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



4 | S t r o n a  

 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data za-
warcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwy-
konawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizo-
waną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub pod-
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy 

 
§ 6. 

1. Zamawiający jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników tymczasowych w zakresie obowiązują-
cych u niego regulacji wewnętrznych, w tym przepisów porządkowych, regulaminu pracy, bezpieczeń-
stwa sanitarno - epidemiologicznego i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

2. Każdy pracownik tymczasowy przed przystąpieniem do wykonywania pracy zostanie poinstruowany  
o zasadach wykonywania swoich obowiązków. Za szkolenie/instruktaż na stanowisku pracy odpowie-
dzialne będą osoby wymienione w § 4 ust. 4. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, pierwsze szkolenia, o których mowa w ust 1 i 2 - zostaną przeprowadzone  
w dniu ……………. 2020 r., dla wszystkich pracowników tymczasowych skierowanych przez do Za-
mawiającego, za wyjątkiem pracowników tymczasowych, którzy takie szkolenie odbyli wcześniej. 

4. W przypadku konieczności skierowania do pracy u Zamawiającego pracownika tymczasowego na za-
stępstwo (w przypadku niemożności wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego uwzględnio-
nego w harmonogramie na dany miesiąc) -pracownik taki może zostać dopuszczony do pracy po odby-
ciu szkoleń, o których mowa w ust. 1 i szkolenia/instruktażu stanowiskowego,  
o którym mowa w ust 2. 

 
§ 7. 

1. W razie wypadku, w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Zamawiającego, badania okoliczności  
i przyczyn wypadku dokonywać będzie Zamawiający. Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo do udziału 
w powyższych czynnościach. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wypadku przy pracy  
z udziałem pracownika tymczasowego. 

 
§ 8. 

1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o każdym przypadku faktycznego zaprzestania wy-
konywania pracy przez pracownika tymczasowego. 

2, W przypadku niestawiennictwa pracownika tymczasowego do pracy bez usprawiedliwienia nieobecności 
bądź stwierdzenia naruszeń innego rodzaju, w szczególności odnośnie: zasad bhp, porządku sanitarnego, 
nienależytego wykonywania powierzonych obowiązków - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wyko-
nawcę o tych okolicznościach celem wyciągnięcia konsekwencji służbowych. 

3. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 Zamawiający może jednocześnie złożyć zapotrzebowanie na 
innego pracownika tymczasowego - w miejsce nieobecnego lub wykonującego powierzone zadania  
w sposób nieprawidłowy. 

4. W przypadku niemożności wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego uwzględnionego  
w harmonogramie pracy na dany miesiąc - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania 
do Zamawiającego - innego pracownika tymczasowego w zastępstwie. 
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§ 9. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do kierowania do Zamawiającego pracowników tymczasowych posiada-

jących odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy, o której mowa w § 1 oraz aktualne zaświadcze-
nia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do pracy u Zamawiającego innego pracownika tymczaso-
wego, jeżeli którykolwiek z pracowników świadczył pracę tymczasową przez okres przekraczający łącz-
nie 18 miesięcy w okresie ostatnich 36 miesięcy. 

3. W przypadku obciążenia Zamawiającego składkami na ubezpieczenie społeczne z powodu zaniechania 
Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z ust. 2 oraz z § 13 Zamawiającemu przysługuje 
roszczenie regresowe w pełnej kwocie wynikającej z opłacenia składek, o których mowa powyżej. 

 
§ 10. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez pracowników tymczasowych zarówno Zama-
wiającemu jak i pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu Czerniakowskim. 

 
§ 11. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tymczasowym odzieży roboczej - z wyłą-
czeniem obuwia. 

2. Pracownicy tymczasowi w okresie wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego będą mieli prawo do 
korzystania z urządzeń socjalnych Zamawiającego na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrud-
nionych przez Zamawiającego. 

 
§ 12. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że do obowiązków pracowników tymczasowych będzie należało: wykony-
wanie prac porządkowych mających na celu utrzymanie czystości w poszczególnych pomieszczeniach 
oddziałów: salach chorych, gabinetach zabiegowych, sekretariatach, gabinetach ordynatorów, pokojach 
lekarskich i koordynatorów świadczeń pielęgniarskich, w pomieszczeniach socjalnych, magazynach, to-
aletach, w brudowniku oraz ciągach komunikacyjnych przynależnych do oddziałów. Obowiązki pracow-
ników tymczasowych obejmują w szczególności: 
a) wycieranie na mokro parapetów okiennych, kaloryferów, mebli (szafki, łóżka, półki, krzesła), biu-

rek, gablot, konsoli oraz drzwi, 
b) mycie luster, osłon żarówek, umywalek, baterii kranowych oraz glazury i lamperii, 
c) mycie i dezynfekcja pojemników na mydło płynne, na środek dezynfekcyjny oraz na ręczniki pa-

pierowe, 
d) opróżnianie, mycie i dezynfekcja kubłów oraz stelaży na śmieci; mycie i dezynfekcja kółek wózków 

zabiegowych, 
e) wyniesienie odpadów komunalnych do brudownika oddziałowego, 
f) mycie podłóg, cokołów, klamek detergentem i środkiem dezynfekcyjnym, 
g) wycieranie zewnętrznych powierzchni lamp bakteriobójczych detergentem, a wewnętrznych po-

wierzchni lamp oraz świetlówek 70% spirytusem. Prace wykonywane w obecności elektryka, 
h) przecieranie na mokro kabli, drenów, 
i) mycie wanien, brodzików, zasłon prysznicowych detergentami i środkami dezynfekcyjnymi, 
j) mycie sedesów, desek sedesowych detergentami oraz środkami dezynfekcyjnymi,  
k) według potrzeby generalne sprzątanie (z wysunięciem szafek i innego sprzętu), mycie ścian, wy-

wietrzników, siatek w oknach, żaluzji, rolet, 
l) mycie okien, zmiana firan i zasłon, 
m) zebranie ze stelaży worków z odpadami medycznymi, opisanie ich (zgodnie z obowiązującą proce-

durą) i wyniesienie do brudownika oddziałowego,  
n) każdorazowo po zakończonym sprzątaniu należy uzupełnić dokumentację tzn. w Kontrolkach czysto-

ści Oddziału należy odznaczyć „x” wykonaną czynność, potwierdzając podpisem, prowadzić doku-
mentację, zgodnie z istniejącymi w Szpitalu uregulowaniami, wykonywać inne polecenia przełożo-
nego związane z wykonywaną pracą, 
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o) zmiana pościeli na łóżku pacjenta. Liczenie pościeli brudnej w momencie wkładania jej do odpo-
wiedniego worka. Policzoną pościel brudną zapakować do niebieskiego worka, natomiast pościel 
skażoną do czerwonego, opisane i zamknięte worki (zgodnie z obowiązująca procedurą) umieścić 
w brudowniku oddziałowym,  

p) mycie zewnętrznych części sprzętu tj: ssaka, stojaków do kroplówek,  
q) mycie i dezynfekcja basenów oraz kaczek. 

2. Pracownicy tymczasowi wykonujący pracę na blokach operacyjnych dodatkowo wykonywać będą: 
a) dezynfekcję stołów operacyjnych - każdego dnia rano przed zabiegami, 
b) mycie i dezynfekcję stołu operacyjnego, lampy operacyjnej, podłogi i wózka do przewożenia cho-

rych - po każdej operacji, 
c) mycie i dezynfekcję kabli, drenów, 
d) po zakończonych zabiegach operacyjnych gruntowne sprzątanie -dezynfekcja powierzchni piono-

wych (ściany, drzwi, okna, kaloryfery), kontaktów, lamp operacyjnych, sprzętu medycznego (stoliki, 
szafki, stojaki na kroplówki, wysięgniki, stelaże na worki plastikowe, podesty), 

e) mycie i dezynfekcję glazury i podłogi w Sali Przedoperacyjnej, 
f) mycie i dezynfekcja glazury, podłogi, umywalek i baterii w Instrumentarium. 

 
§ 13. 

Wykonawca zobowiązany jest do wynagradzania pracowników tymczasowych, za pracę wykonywaną na rzecz 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również do ponoszenia wszelkich należności publicznopraw-
nych związanych z zatrudnieniem. 

 
§ 14. 

1. Strony ustaliły, że Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości …….. zł brutto (słow-
nie złotych: …………………… 00/100), wraz z podatkiem VAT (23%), za 1 godzinę pracy każdego 
pracownika tymczasowego skierowanego do Zamawiającego - niezależnie od dnia i pory wykonywania 
pracy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest wynagrodzenie mie-
sięczne, za faktycznie wykonane w danym miesiącu usługi ustalone na podstawie ceny jednostkowej 
wskazanej w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 min. - stawka godzinowa za niepełną godzinę pracy będzie 
proporcjonalnie obniżana z uwzględnieniem czasu nieprzepracowanego. 

4. Należność, o której mowa w ust. 2 regulowana będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wyko-
nawcę. 

5. Ustalone wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 obejmować będzie wszystkie koszty pono-
szone przez Wykonawcę w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę pracowników tymczasowych, 
w celu wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego, w tym w szczególności: kosztów naboru pracow-
ników, wypłacanie i rozliczanie wynagrodzeń, podatków, składek ZUS, PFRON, odpisów na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, badań lekarskich. 

6. Należność, płatna będzie poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Faktura VAT wystawiana będzie na podstawie miesięcznego zestawienia godzin wypracowanych  
w danym miesiącu - zaakceptowanego przez Pana Leszka Dominika Kierownika Działu Higieny Szpi-
talnej. 

8. Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi …………………zł (słownie: …………… zło-
tych 00/100). 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie może przewyższyć kwoty wska-
zanej w ust. 8. 

10. Wykonawca wystawi fakturę VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@szpitalczemiakowski.waw.pl - 
w formacie pdf. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych 
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dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, potwierdzenie odbioru, nota księgowa). 
Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. w systemie PEF jest numer NIP: 
5212932455. 

 
§ 15. 

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia przedmiotowej umowy z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. 

2. Każda ze stron zachowuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu niedotrzymania przez drugą 
stronę postanowień niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zachowuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) wykreślenia Wykonawcy z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, 
b) odnotowania w danym miesiącu więcej niż trzech spóźnień przekraczających 15 min., 
c) odnotowania w danym miesiącu więcej niż trzech przypadków niewykonania lub nienależytego wy-

konania powierzonych pracownikom tymczasowym obowiązków, o których mowa w § 12 niniej-
szej umowy, 

d) odnotowania w danym miesiącu więcej niż trzech przypadków niewykonania obowiązków, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy niniejszej umowy. 

e) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 16. 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do obciążenia drugiej Strony karą umowną w wysokości 1.000,00 zł 
w przypadku odstąpienia od umowy - na podstawie § 15 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie również prawo obciążenia karą umowną Wykonawcę w następu-
jących przypadkach: 
a) za każde stwierdzone nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie przez pracowników tymczaso-

wych obowiązków pracowniczych, o których mowa w § 12 umowy - 100 zł, 
b) za każde spóźnienie powyżej 15 min - w przypadku więcej niż trzech spóźnień w danym miesiącu 

- 100 zł (kara powyższa będzie stosowana niezależnie od proporcjonalnego pomniejszenia wyna-
grodzenia za niepełną godzinę pracy), 

c) w przypadku nieskierowania przez Wykonawcę pracownika na zastępstwo - 300 zł za każdy dzień 
niezapewnienia zastępstwa.  

d) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy – 500 zł/dzień za każdą osobę. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania obowiązków umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych oraz roszczeń, o których 

mowa w § 9 ust. 3 Umowy z bieżących płatności należnych Wykonawcy - na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

5. Cesja wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 17. 
1. Osobą odpowiedzialną do bezpośrednich kontaktów ze strony Zamawiającego będzie: Pan Leszek Do-

minik Kierownik Działu Higieny Szpitalnej: numer telefonu: 506772487 adres email: 
leszek.dominik@szpitalczerniakowski.waw.pl, 

2. Osobą odpowiedzialną do bezpośrednich kontaktów ze strony Wykonawcy będzie: ……………… nu-
mer telefonu: ............................ adres email: .............................@................ 

3. Zmiana osób, numerów telefonów, adresów email o których mowa w ust. 1 i 2 nie będzie stanowić 
zmiany przedmiotowej umowy i nie będzie wymagać formy aneksu. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianach danych, o których mowa w ust. 1  
i 2 - w formie pisemnej. 

 
§ 18. 



8 | S t r o n a  

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zgody obu Stron oraz za-
chowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
 

§ 19. 
1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy. 
2. W przypadku braku polubownego porozumienia Sądem właściwym będzie Sąd ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 
3. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej umowie 

określają przepisy: kodeks cywilny, kodeks pracy, ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, 
regulamin pracy obowiązujący u Zamawiającego. 

 
§ 20. 

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

Zamawiający     Wykonawca 


