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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA 
 

UMOWA Nr ......../2020  
zawarta w dniu ….-…..- 2020 pomiędzy: 
Szpitalem Czerniakowskim sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy                         
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000678693, wysokość kapitału zakładowego: 26 692 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 
011026815,  
reprezentowanym przez: 
………………………………………….. 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a 
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 
_________________________________, z siedzibą w __________________________ przy ulicy 
_______________________________, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców 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 wykonywania działalności gospodarczej: _________________________, 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: 
____________________, NIP: ___________, REGON: ___________, 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 podstawie 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 podstawie 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” 
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§ 1. 
Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu w trybie 
zapytania ofertowego nr ZPU 22-2020, zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
 

§ 2. 
1.Przedmiotem umowy jest usługa zabezpieczenia przed szkodnikami w obiektach Szpitala 
Czerniakowskiego sp. z o.o.,  
a) Zabiegi deratyzacyjne, dezynsekcyjne w zakresie zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami, w 
tym: 

 serwis stacji deratyzacyjnych szt. 15 (czyszczenie, wymiana trutek) 
 serwis detektorów na owady biegające szt. 10 (zmiana lepów) 
 prowadzenie dokumentacji (Program zwalczania szkodników, arkusze obserwacji, protokoły) 

dotyczącej ww. działań zgodnie z systemem HACCP 
b) Prace wykonywane będą raz w miesiącu, w terminie do 72 godzin od przekazania Wykonawcy 
danego zlecenia, które będzie przesyłane na adres e- mail: ……………. . Wykonawca zobowiązany 
będzie niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zgłoszenia na adres e- mail:…………………….. 
c) Niezależnie od zabiegów, o których  mowa w pkt. 1 Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania 
doraźnych zabiegów dezynsekcji, deratyzacji i dezodoryzacji zlecanych dodatkowo przez 
Zleceniodawcę. Koszt doraźnych zabiegów ww. określa załącznik do niniejszej umowy – formularz 
ofertowy. Doraźne zabiegi dezynsekcji, deratyzacji i dezodoryzacji wykonywane będą najpóźniej w 
terminie do 72 godzin od przekazania Wykonawcy danego zlecenia, które będzie przesyłane na adres 
e- mail: ……………. . Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie potwierdzić przyjęcie 
zgłoszenia na adres e- mail:…………………….. 
 

§ 3 
1. Strony uzgadniają, że wartość jednorazowej usługi o której mowa w § 2 pkt 1a wynosić będzie: 

………………..zł brutto (słownie:.............................zł), w tym  .... % (VAT), wartość netto 
…………. zł (słownie ………… zł).   

2. Strony uzgadniają, że zakres usług dodatkowych rozliczany będzie zgodnie z ryczałtową ceną 
jednostkową wskazaną w formularzu ofertowym.  

3. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ………….. zł brutto (słownie złotych: 
…………..) w ciągu całego okresu jej obowiązywania, o którym jest mowa w § 8. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  
ze strony Zamawiającego jest: …………………………nr tel. (22) …………, adres e-mail: 
....................@szpitalczerniakowski.waw.pl. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny jest 
ponadto za kontrolę zużycia kwotowego, jak również terminu obowiązywania niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

Zleceniodawca zapewnia dostęp do obiektów, po wcześniejszym uzgodnieniu, w celu 
przeprowadzenia inspekcji i wykonania zabiegów dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych przez 
Wykonawcę. 
 

§ 5 
Wykonawca zapewnia dobór właściwego preparatu chemicznego i metod technicznych 
przeprowadzanych zabiegów. Gwarantuje używanie preparatów posiadających aktualne pozwolenie 
oraz, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa i BHP. 
 

§ 6 
Zleceniodawca zapewnia prowadzenie zapisów dotyczących: 
       - działań wykonanych zgodnie z wymaganiami służb sanitarnych i weterynaryjnych, 
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       - stałej informacji o wynikach kontroli i inspekcji, 
       - stałej informacji o wynikach działań ochronnych. 
   

§ 7 
Po przeprowadzonych zabiegach Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń 
przedstawionych w protokole pozabiegowym przez Wykonawcę. Mają one na celu wskazać jakie 
działania powinien podjąć zarządca obiektu, aby chronić obiekt przed szkodnikami. 
 

 
 

§ 8 
1. Płatność zostanie realizowana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
4. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1, 

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 
określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości 
naliczonych odsetek. 

6. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl w formacie pdf. 

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

8. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie 
przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może 
powodować wstrzymywania przez Wykonawcę świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia w wykonywanych pracach wskazanych w § 2. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy należności w związku 
z nałożeniem na Zleceniodawcę przez podmioty trzecie kar związanych  z nienależytym wykonaniem 
niniejszej umowy przez Wykonawcę. 
 

§ 10 
Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust.3. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 12 
Umowa obowiązuje od dnia ………….. r  do ………….. r. z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może 
ona być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJĄCY 

 


