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 Umowa Nr     /2022 

o świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia 

Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława 

Frańczuka wraz z usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz 

obsługą gazów medycznych 
 

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

 

Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława 

Frańczukaz siedzibą w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 

0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………..,  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).  

Znak postępowania: A.I.271.1.12.2022. 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług polegających na stałym, 

całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z usługą utrzymania 

czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z Wykonawcą umowę najmu pomieszczeń 

niezbędnych do należytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy, a 

Wykonawca zobowiązuje się do takiej umowy przystąpić. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem równoczesnego zawarcia 

przez Wykonawcę w tej samej dacie umowy najmu, o której mowa w ust. 2, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 3 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) załącznik nr 1 – umowa najmu pomieszczeń, 

2) załącznik nr 2 – plan terenu Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, 

3) załącznik nr 3 – szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy i wykaz budynków 

Szpitala podlegających dozorowi, 

4) załącznik nr 4 – koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia, 

5) załącznik nr 5 – polisa ubezpieczeniowa, 
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6) załącznik nr 6 – lista pracowników, 

7) załącznik nr 7 - protokół przekazania. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy związanych ze świadczeniem usług dozoru 

określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do obsady stanowisk przez pracowników zwanych dalej 

strażnikami (w tym strażników nocnych) w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Na każdej zmianie usługę dozoru musi realizować co najmniej 1 strażnik.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną koncesję Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony 

osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – zgodnie z 

ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z 

późn. zm.). Koncesja stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do nie wpuszczania na teren Szpitala samochodów z 

banerami reklamowymi. Samochody takie lub pozostawione banery reklamowe 

Wykonawca zobowiązany jest usuwać z parkingu. 

 

Kontrola 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości świadczenia usług. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich danych i pomieszczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Zamawiającemu przysługują uprawnienia do 

wydawania zaleceń pokontrolnych, do których Wykonawca winien się zastosować. 

 

Wynagrodzenie 

§ 6 

1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy określonego w §2 Zamawiający zobowiązuje 

się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości ………………… zł 

(słownie: ………………………./100 złotych) brutto, w tym kwota netto 

………………… zł (słownie: …………………….. 00/100 złotych) oraz podatek VAT w 

wysokości ……………. zł (słownie: …………………..złotych), na podstawie faktury. 

2. Wartość całej umowy wynosi………………….. zł (słownie: ………………………….. 

złotych) brutto, w tym kwota netto ……………………… zł (słownie: 

……………………….. …/100 złotych) oraz podatek VAT w wysokości 

…………………zł (słownie: …………………………………../100 złotych). 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki 

podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości netto wynagrodzenia, 

określonego w ust. 1 i 2. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 

związane ze świadczeniem usług, o których mowa w § 2 ust. 1, łącznie z kosztami 

materiałowym. 

Rozliczenia finansowe 
§ 7 

1. Okresem rozliczeniowym z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie miesiąc 

kalendarzowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie świadczy usług przez pełny miesiąc 

kalendarzowy wynagrodzenie za ten okres ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

2. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca wystawiał będzie fakturę. 
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3. Należność z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług płatna będzie przelewem w 

terminie do 45 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury,o której 

mowa w ust. 2. Faktura powinna być niezwłocznie przekazana do Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, na adres: al. 

Modrzewiowa 22, 30–224 Kraków lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania PEF. 

4. Za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, Zamawiający będzie odbierał 

od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 4)  

i art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 tj. zawierającą dane wymagane przepisami o podatku 

od towarów i usług oraz dane zawierające informacje dotyczące odbiorcy płatności oraz 

wskazującąniniejsząumowę zamówienia publicznego. 

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na znajdujący się na wykazie podmiotów 

VAT rachunek bankowy Wykonawcy: ……..…………………………………………. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Osoba odpowiedzialna za realizację i rozliczenie finansowe umowy z ramienia 

Zamawiającego: ………………………….. lub osoba ją zastępująca. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację i rozliczenie finansowe umowy z ramienia 

Wykonawcy: ................................................................................ lub osoba ją zastępująca. 

Uprawnienia pracowników 

§ 8 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania umowy wszyscy pracownicy Wykonawcy 

wykonujący obowiązki określone w załączniku nr 3 muszą posiadać uprawnienia do 

obsługi gazów medycznych.  

2. Na potwierdzenie posiadania uprawnień, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dostarczy w 

dniu zawarcia umowy aktualne świadectwa kwalifikacyjne pracowników uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych, zgodnego z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osobyzajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.). 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług i wszelkie 

spowodowane nimi szkody tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich. 

Wyłączenie odpowiedzialności może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej 

winy po stronie poszkodowanego. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane czynem niedozwolonym lub 

niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w niniejszej 

umowie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez 

pracowników Wykonawcy przy wykonywaniu lub w związku ze świadczeniem usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
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Kary umowne 

§ 10 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

a) z tytułu: niewykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

b) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w 

wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy przypadek 

naruszenia, 

c) z tytułu: nie przestrzegania postanowień § 14 przez Wykonawcę, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 za każdy przypadek naruszenia, 

d) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 4 

umowy, Zamawiający naliczy każdorazowo karę umowną w wysokości 500,00 zł, za 

każdy przypadek.  

2. Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 

3. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może 

przekraczać 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

4. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość 

kary umownej. 

5. W przypadku: niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Zamawiający składa je 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia w którym uzyskał wiadomość o niewykonaniu 

lub nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje 

prawo naliczenia w takim przypadku kar umownych, o których mowa odpowiednio w 

ust. 1 lit. a lub ust. 1 lit. b. 

 

Ubezpieczenie 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 przez 

cały okres obowiązywania umowy. Polisa ubezpieczeniowa wraz z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność kopię nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

Okres obowiązywania umowy 

§ 12 

1. Umowa niniejsza obowiązuje przez 12 miesięcy tj. od dnia zawarcia. 
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2. Świadczenie usługi będącej przedmiotem umowy rozpocznie się nie wcześniej niż 

28.10.2022 r. 

 

Odstąpienie 

§ 13 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

Poufność 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych bezpośrednio lub 

pośrednio w związku z realizacją umowy dotyczących Zamawiającego, 

b) do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

c) do nie wykorzystywania do innych celów niż realizacja umowy informacji 

przekazanych przez Zamawiającego. Wszelkie nośniki takich informacji powinny być 

zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania 

umowy. 

2. Za naruszenie przepisów opisanych w ust. 1 przez osoby, którymi się Wykonawca 

posługuje w tym: pracowników lub podwykonawców, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność w takim zakresie jak za działania własne. 

 

Przelew wierzytelności 

§ 15 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także 

przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, 

w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku. 

 

Podwykonawcy 

§ 16 

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w części dotyczącej […]: 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza/ nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w części dotyczącej […].  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców 

oraz osób trzecich za pomocą których wykonują zobowiązanie w takim samym stopniu, 

jakby to były działania lub zaniechania jego własne.  
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4. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany podwykonawstwa. W 

takim przypadku uprzednio Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie tego/-

ych podwykonawcy/-ów potwierdzające brak podstaw wykluczenia – wobec tego 

podmiotu – wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu, o którym 

mowa w § 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia wskazane w specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu, 

o którym mowa w § 1, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonają zostanie 

wprowadzony do Umowy aneksem. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w 

preambule umowy, polegał będzie na zdolności technicznej lub zawodowej podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych wart. 118 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych 

podmiotów. Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie 

podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):  

1) …………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………….. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany podwykonawców, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5 lub 

rezygnacji z wykonywania przez nich części zamówienia. W przypadku powierzenia 

wykonania obowiązków umownych nowemu podwykonawcy, stosuje się odpowiednio 

zasady opisane w ust. 4. 

7. W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 5 lub rezygnacji z wykonywania 

przez te podmioty części zamówienia, Wykonawca wykaże (przedkładając odpowiednie 

dokumenty, analogiczne do wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia 

postępowania, o którym mowa w § 1), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają 

zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w 

warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 1. Wykaz ww. podmiotów oraz 

części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do Umowy aneksem. 

 

Zmiana umowy 

§ 17 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności aneksu 

w formie pisemnej. 

2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie 

dotyczących: 

1) terminu wykonania usługi, skrócenia w przypadku wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia, wydłużenia w przypadku 

niewybrania nowego Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy - na warunkach i w sposób 

określony w umowie, 

2) realizacji dodatkowych  czynności  od dotychczasowego Wykonawcy, jeżeli czynności 

te  nie są objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja ich  jest  niezbędna i jeżeli 

zostały spełnione łącznie następujące warunki (art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 
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c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

3) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli  wartość zmiany nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą 

z powodu (zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 

to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, 

2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

5) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% 

wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 

umowy (art. 455 ust. 2), 

6) zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy, 

7) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy określonego w § 7 ust. 5, 

8) zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany podatku akcyzowego, zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów  kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych tylko wówczas  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, 

3. Inne niż wymienione w tym paragrafie zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do 

zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

4. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, albo 

z inicjatywy Zamawiającego. 

 

Wyższa konieczność 
§ 18 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny, w których Zamawiającego dotyczą obowiązki 

w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością państwa oraz zarządzania 

kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady 

Ministrówz dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 

organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741) Wykonawca jest zobowiązany do 

zwiększenia liczby osób zatrudnionych ponad liczbę określoną w załączniku nr 4. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości wykonywania usługi także  

w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny, w których Zamawiającego dotyczą obowiązki w 

zakresie realizacji zadań związanych z obronnością państwa oraz zarządzania 

kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 
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wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 

organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741).   

 

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 
§ 19 

1. W świetle art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub 

podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności związane z pełnieniem funkcji strażnika/portiera oraz obsługą 

gazów medycznych, ponieważ wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. Powyższy wymóg zatrudnienia nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia 

ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego 

świadczenia tych prac na rzecz spółki, w takim zakresie w jakim ww. osoby zapewnią 

osobistą realizację zamówienia. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy jest możliwa pod 

warunkiem, zastąpienia ich osobami o umiejętnościach  takich samych lub wyższych, na 

potwierdzenie czego Wykonawca przedkłada oświadczenie lub jeżeli posiada stosowny 

dokument, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług przez nowego pracownika. 

3. Wykonawca przekazuje w dniu zawarcia umowy Zamawiającemu listę osób, o których 

mowa w ust. 1 oraz innych osób wykonujących czynności na terenie Małopolskiego 

Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, al. 

Modrzewiowa 22 w Krakowie, zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz wskazanie 

rodzaju stosunku prawnego łączącego te osoby z Wykonawcą  - Załącznik nr 6 do 

umowy. W przypadku zmiany tych osób, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

aktualną listę zawierającą datę, od której obowiązuje.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. W ramach tej kontroli Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania przedłożenia oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczenia 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na odstawie umowy o 

pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, innych dokumentów – zawierających informację, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w 

ust.1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu pracy oraz ustawy o działalności 

leczniczej wraz z  przepisami wykonawczymi. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 21 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do umowy nr    /2022  z dnia …………. r. 

 

 

 

LISTA PRACOWNIKÓW  

 

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 

l.p. Imię i Nazwisko 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 7 
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Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO–ODBIORCZY  
Zawarty pomiędzy 

……………………………………………………………………zwanym Przekazującym 

a 

……………………………………………………………………zwanym Przyjmującym 

 

Przekazujący oddaje w najem, a Przejmujący przejmuje w najem ………………………., na dowód czego 
sporządzono niniejszy Protokół. 

 

Strony potwierdzają ponadto, że: 

1. Pomieszczenia  wyposażone są w przedmioty i meble, których spis znajduje się Załączniku nr 1 do 

niniejszego Protokołu. 

2. Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu wyposażenia: 

a. XXXX 

3. Pomieszczenia znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

4. Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu technicznego: 

a. XXXXX 

5. Stany liczników na dzień podpisania Protokołu: 

a. Stan licznika energii elektrycznej numer XXXXXXXXX wynosi: XXXXXXX. 

b. Stan licznika wody zimnej (ZW) numer XXXXXXXXX wynosi XXXXXXX. 

c. Stan licznika wody ciepłej (CW) numer XXXXXXXXX wynosi XXXXXXX. 

d. Stan licznika centralnego ogrzewania (CO) numer XXXXXXXXX wynosi XXXXXXX. 

6. Przekazujący wydaje Przejmującemu: 

a. …………………………………… 

7. Inne ustalenia i potwierdzenia Stron: 

a. XXXXX 

b. XXXXX 

 

 

 

 

Przekazujący Przejmujący 

 

 

Lista załączników: 


